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 שלמי תודה 

עזרתם, לא פחות מעשר שנים, בהפסקות, נמשכה כתיבתו של מחקר זה, והוא לא היה מושלם ללא  

  סיועם ואמונתם של רבים וטובים.
בראש ובראשונה עליי להודות למנחה העבודה, פרופ' תמיר גורן, שסיועו לכתיבה היה הרבה מעבר 

טובות  להנחייה עצות  ומתן  במחקר  סיוע  לא   ;טכנית,  העבודה  שבה  בתקופה  תמיכתו,  ואלמלא 

 מחקר זה לא היה מגיע לכלל סיום. התקדמה, 

. במחקר זה נעזרתי אלה שקדמו לו  של  על כתפיהםגם  , ראשוני ככל שיהיה, נשען  היסטורי  כל מחקר

ומחו"ל מהארץ  מובילים,  בחוקרים  מאירלנד,  רבות  גאנון  שון  ד"ר  של .  שירותם  את  חקר  אשר 

  ; אירים במשטרות קולוניאליות, סייע לי בעצות, ואף צילם עבורי מסמכים במהלך ביקוריו בלונדון 

ד"ר סטיבן ווגנר, אשר חקר את המודיעין של כוחות הביטחון המנדטוריים, סייע רבות בעצות בכל 

מומחה ד"ר גד קרויזר,    ;הנוגע לטיפול הבריטים בשתי ההתקוממויות בשנות השלושים והארבעים

בהבנת חלקו של טגארט בשינויים שחלו   סייעיחיד מסוגו לתפישות הביטחוניות של צ'ארלס טגארט  

ג'ים הרליהי, גמלאי דין אלקסאם-עז אל  סייע רבות בהבנת ארגונו שליגאל גרייבר,    ;במשטרה  ;

איאן ורוני ווסטרמן, קצינים ;  RIC-השטרת הרפובליקה האירית, עזר באיתור חומרים אודות  מ

חומרים.   באיתור  סייעו  הבריטי,  בצבא  וללא בכירים  רבים,  בארכיונים  נעזרתי  המחקר  במהלך 

 מארכיון: דבי אשר,  בהרבהעזרתם המסורה של הארכיונאים, אין ספק שהמשימה הייתה קשה  

; אורלי לוי מארכיון תולדות ההגנה; הארכיון הלאומי הבריטי  אנשיניס קולג';  סט. אנתוהמזה"ת ב

 מארכיון מדינת ישראל.  הלנה וילנסקי וגליה וייסמן כפר גלעדי;ארכיון דניאלה אשכנזי מ

ג'ון "פאדי" קירני, ברצוני להודות לאנשי העמותה להנצחת השוטרים הבריטיים במשטרת המנדט,  

 ; לאנתוני ריי ולראלף קארנס, על עזרתם בארץ ובחו"ל באיתור חומרים. מרטין היגינסובנו פול; ל

תנ"ץ (בדימ.) לתודה מגיעה גם למפקדיי באגף ההדרכה של משטרת ישראל, לניצב אבשלום פלד,  

מדמוני ונצ"מ שירה  -גורדון, תנ"ץ הדס שפירא-, ולראשות מחלקת חינוך, תנ"ץ רקפת לויןנוימן  אבי

 ליברמן, על תמיכה ועידוד. 

שטרית,   שלומי  ד"ר  לרפ"ק  ובראשם  ישראל,  משטרת  מורשת  בבית  ועמיתיי  לחבריי  חבר תודה 

יי למחלקת החינוך לכל עמיתותיי ועמית  ומפקד, שעצותיו היו ועודן שוות את משקלן בזהב. תודה

אבו צבייח, לרנ"ג אליעזר מגידיש, לרנ"ג שמעון   מוחמדעו"ד  לרפ"ק ד"ר יוסי המי, לרפ"ק    ובראשם

חסון,   רונן  "סרפיקו"  דרור  לוי  לרס"ב  שחר  רס"ב  ההיסטוריה,  לחוליית  שתמיכתם,   –ולעמיתי 

 לקו הסיום.  בהגעהעזרו מאוד  –עידודם ודחיפותיהם 

לי יוחאי ולילדיהם, גילי, עידו ויאיר, שבמשך -כאח-ולבסוף תודה למשפחתי: לאחותי רוני, לגיסי 

 חודשים ארוכים התנחלתי בביתם כדי לכתוב. 

מיוחדת   ציפיתודה  שלאמי,  מילה  ,  כל  של  והאחרונה  הראשונה  הקוראת  הייתה  שנים  במשך 

יותר. לטוב  הטקסט   הפכו את  ותובנותיה  תאה  שכתבתי,  לא  לא את  הסתם  ומן  זאת  לקרוא  בי 

 תסכימי, אבל העבודה הזו היא שלך כמעט כמו שהיא שלי. 

בשעה שאני כתבתי, ולשלוש בנותינו   הביתעל    חלשה לבדה טלי, ש האהובה  עצומה לרעייתי    תודה

כלום לא שווה...  –מיכל, מאיה ונטע, שבלעדיהן 
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 תקציר 
מחקר זה הינו מחקר ראשון מסוגו הבודק את התפישה הביטחונית הבריטית בתקופת המנדט, כפי 

ועד לסיום המנדט   1921צבאיים שהקימו, החל ממאי  -שבאה לידי ביטוי בגופים הביטחוניים הלא

 . 1948-ב

הברי  1948-ל  1921בין   לאהקימו  ביטחוניים  גופים  עשרה  על -טים  אמנם  נמנו  שברובם  צבאיים, 

במשך  שהתקיימו  היו  אלה  גופים  מבין  ממנה.  בנפרד  פעלו  רבים  במקרים  אך  המשטרה,  שורות 

כללו עשרות בודדים של משרתים, חלקם  חודשים ספורים והיו שהתקיימו במשך שנים ארוכות;  

רה, והיו כאלה שהופעלו בכל רחבי המזרח התיכון. כללו אלפים; היו כאלה שפעלו בגזרה צ  ואחרים

להקמתם   שהובילו  הסיבות  את  לבחון  אלה,  גופים  בין  ההבדלים  על  לעמוד  היא  המחקר  מטרת 

 ולפירוקם, ומתוך כך לעמוד על השינויים במדיניות הביטחון הבריטית בארץ לאורך השנים. 

י הז'נדרמריות, הסקציה הבריטית המחקר בחן גופים שפעילותם לא נבדקה מחקרית בעבר, כמו שת

בשנות העשרים, כוח המחץ המשטרתי הנייד, מרחב הספר הצפוני וגופי הנוטרות השונים (שאמנם 

 נכתב עליהם בעבר, אבל באופן כמעט בלעדי נעשה הדבר במסגרת מחקר על "ההגנה", ומזווית זו). 

חשפו רק בשנים האחרונות, במחקר נעשה שימוש רב במקורות ראשוניים בריטיים, כולל כאלה שנ 

 ושלא עמדו לרשותם של חוקרים בעבר. 

נתונים גינאולוגיים איפשרו מאגרי    ,למשל  .כמו כן נעשה שימוש במקורות שלא היו זמינים בעבר

נושאים   .המוסף היהודי-בחינה מחודשת של אופן ניהולם של משטרת היישובים העבריים והשיטור

 מהזווית הבריטית שלהם. שאמנם נחקרו, אך מעולם לא 

הבריטים האמינו מאוד בהפעלת גופי ביטחון מקומיים כאמצעי יעיל וזול לשמירה על הסדר ברחבי 

האימפריה. הגופים שהקימו בארץ בתקופת המנדט, ביטאו לפרקים חריגה משמעותית מתפישה זו, 

 ולבסוף זניחה מוחלטת שלה. 

, במקביל לז'נדרמריה מקומית בפיקוד בריטי, בשנות העשרים, עם הקמת המנדט הקימו הבריטים

זו   ז'נדרמריה  יותר.  גדולה  שהייתה  בריטית  ז'נדרמריה  גם  האימפריה,  ברחבי  פעלו  לה  שדומות 

לסגל  רק  בתוך המשטרה, שלא השתייך  בריטי  נותר מרכיב  פירוקה  גם אחרי  פורקה אמנם, אך 

, ומכאן 1929יב זה הגיע לשפל בשנת  הפיקוד, כפי שהיה מקובל במשטרות קולוניאליות אחרות. מרכ

 ואילך גדל מאוד, ובסוף שנות השלושים היווה רוב מוחלט בתוך המשטרה הרגילה.  

ירדני -הספר העבר-הבריטים אמנם המשיכו לקיים ז'נדרמריות מקומיות בפיקוד בריטי כמו חיל

יטים שחוסר ומשטרת היישובים העבריים, אך מעולם לא בטחו בהן, ובמקרים רבים התברר לבר

 האמון שלהם היה מוצדק, גם אם מעולם לא התרחש מרד גלוי בגופים אלה.  

השיגו את המטרה שלשמה הוקמו: משימתן המקורית   לאהמחקר מלמד גם שככלל, הז'נדרמריות  

של הז'נדרמריות השונות הייתה לאפשר לבריטים לשמור על הסדר בתוך שטח המנדט עם כוח צבאי  

בכל פעם שנוצר אתגר ביטחוני מורכב, התברר לבריטים כי הכוחות שהקימו קטן ככל האפשר, אך  

, ויש לבדםבמסגרת המשטרה או בצמוד אליה, אינם מסוגלים להתמודד עם האתגרים הביטחוניים  

, כך קרה במרד הערבי 1929-צורך מיידי בהבאת כוחות צבא סדירים בהיקף משמעותי. כך קרה ב

 , כשהחלה ההתקוממות היהודית.  40-מצע שנות ה , וכך קרה בא1939-ל 1936בין 



 ב
 

הרכבה של כל ז'נדרמריה יכול לתת מושג מיידי מה היה האיום שזיהו הבריטים באותו שלב: בשנות  

קמה ז'נדרמריה מקומית מעורבת (באופן שלא חזר על וסדר פנימי, ולכן ה-העשרים האיום היה אי

בריטית. בהמ ז'נדרמריה  לה  ובמקביל  בעתיד)  בשמועצמו  גופים אלה,  שני  העשור המשיכו    תשך 

הבריטית  לסקציה  הפכו  מאנשיה  ממחצית  ופחות  פורקה  הבריטית  שהז'נדרמריה  תוך  אחרים, 

הוגדל   )במקום הז'נדרמריה הפלשתינאית  שהוקםהספר (- במשטרת המנדט, והמרכיב הערבי בחיל

 מאוד.

באירועי   הבריטית  הסקציה  של  להגד1929חולשתה  להחלטה  הביאה  במקביל    היל,  את ולחזק 

המשטרה  ה  יהיכולות של  הכוח בביטחוניות  הספיקו,  לא  שהרפורמות  הוכיח  הערבי  המרד  כלל. 

ב הבריטי.  במרכיב  דרמטי  גידול  ונדרש  נאמנותו,  הוכיח  לא  ההמקומי  גם תקופת  הערבי  מרד 

המשמעות השינוי  שהוביל את  האיש  הצפוני.  בגבול  שפעלה  ז'נדרמריה  לתקופה קצרה  י הוקמה, 

במבנה משטרת המנדט לקראת העשור האחרון לקיומה, היה סר צ'ארלס טגארט, איש משטרה 

קולוניאלי, ששירת בהודו. טגארט יזם הגדלה נוספת של המרכיב הבריטי במשטרה, שהביא אותו 

ויזם  מעורבת קטנה,  ז'נדרמריה  הקמת  קידם  הוא  הקולוניאלי.  בשיטור  חסרי תקדים  למימדים 

י של עשרות מבני משטרה מבוצרים בכל רחבי הארץ. רוב המיזמים שלו נועדו מפעל בנייה מאסיב

כאשר  הצבא,  בידי  המרד  של  דיכויו  אחרי  הושלמו  אך  הערבי,  המרד  עם  להתמודדות  במקור 

תפקיד משני מאוד בהצלחה הצבאית, ובשלב מסויים המרכיב הערבי שלה אף פורק   למשטרה היה

 הצבאי..מנשקו, והיא הוכפפה ישירות למפקד 

ההתקפות על יישובים יהודיים במהלך המרד הערבי, והרצון לחסוך בכוחות סדירים שיוצבו שם, 

מיוחד -מוסף (בתשלום) ושיטור-הביאו להסכמה בריטית לגיוס יהודים למסגרות שונות של שיטור

דרך  עברו  יהודים  רבבות  ותשתיות.  מתקנים  יישובים,  על  בהגנה  חלק  נטלו  אשר  (בהתנדבות), 

אלה,  מ בשיאו שהסגרות  שהגיע  סדיר  כוח  החזיקה  העבריים,  היישובים  משטרת  שבהן,  גדולה 

  איש. 3,000-לקרוב ל

הארץ, גיבו -במקרים רבים, מפקדים בכירים בכוח שאחוז ניכר מהם היו נשואים ליהודיות תושבות

היישובים העבריים פעילות ציונית שלא תמיד עלתה בקנה אחד עם עמדות ממשלת המנדט. משטרת  

הייתה הגוף הביטחוני המנדטורי היחיד, שלא פורק לפני סיום המנדט, ונשקו וציודו נותרו כולם 

 ברשות הצד היהודי. 

שהוטלו  הקרקעות  ורכישת  העלייה  מגבלות  בעקבות  לו,  ציפו  אמנם  שהבריטים  היהודי,  המרד 

של   הלבן"  "הספר  ה1939במסגרת  העולם  מלחמת  סיום  לקראת  פרץ  הקימו ,  והבריטים  שנייה, 

למחצה, שכולה בריטית, כדי להתמודד עימו. עקב קשיי גיוס אחרי מלחמת העולם -מסגרת צבאית

השנייה, ובעיקר בגלל שחרור המוני של שוטרים בריטים, שבמשך כל שנות המלחמה נותרו בארץ, 

התקינה   למרות שתם חוזה ההעסקה שלהם, המשטרה הניידת לא הגיעה מעולם ליותר ממחצית

לה   לא היתה מספקת עקבשאושרה  היא  פעל  ושגם  היחידה   . צבאי  ה היקף ההתקוממות  - ככוח 

למחצה, היא צויידה במשוריינים, נשק אוטומטי ונשק מסייע, אך קשיי מודיעין הגבילו את רוב 

פעולותיה לחיפושים המוניים, הטלת סגרים, הצבת מחסומים, וביצוע מעצרים. מצוקת כוח אדם 

 . , ולהעברת אנשיה למשטרה הרגילה1946-לפירוקה בהביאה 



 ג
 

פיקוד המשטרה, שבשלב זה הורכב ברובו מקציני צבא בעלי רקע של יחידות מיוחדות, ניסה להקים 

והסתיים  כחודשיים,  נמשך  הניסיון  גרילה.  של  בשיטות  בהתקוממות  שיילחמו  מיוחדות  יחידות 

 ידות אלה נחשפה.בכישלון מוחלט, ומבוכה למשטרה, כשפעילותן של יח

לבחון כיצד השפיע המצב הביטחוני בארץ על התפישות הבריטיות, ואיך   זה היא  מחקר  תכליתו של

, אופי פעילותם, וברוב המקרים, םבחינת נסיבות הקמת  הדבר השתקף בפעילותם של אותם גופים.

תהליך פירוקם, מלמד שהבריטים בדרך כלל לא הצליחו להשיג את המטרות שעמדו לנגד עיניהם, 

הן כשהתמודדו עם התקוממות ערבית והן   שיטור ביטחוני.    כשיזמו את הקמתם של אותם גופי

כשהתמודדו עם התקוממות יהודית, גופי השיטור הביטחוני שהקימו הבריטים, לא יכלו לספק יותר 

ממענה חלקי לכל היותר, והגורם שבסופו של דבר נשא בעיקר הנטל, היה הצבא הסדיר.
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 מבוא 

 הצגת המחקר 
שנים, שבהם מצב הביטחון ידע עליות ומורדות.   28ים במשך  המנדט הבריטי בארץ ישראל התקי

לאורך רוב התקופה, הגורם הביטחוני שאמור היה לתת מענה להתרחשויות כאלה, היה מבוסס  

צבאיות יחידות  על  חלק -ברובו  היו  ולא  אליה,  בצמוד  או  המשטרה  במסגרת  שהוקמו  למחצה 

ופת הממשל הצבאי הבריטי, טרם הקמת ממסגרות הצבא הבריטי הסדיר. היחידות פעלו עוד מתק

עצמו.  המנדט  הסתיים  שבו  ביום  מנדטורית,  כמסגרת  מלפעול  חדלה  שבהן  והאחרונה  המנדט, 

שלהן.  וההכשרה  האדם  כוח  הרכב  משימתם,  אופי  גם  וכך  אחידה,  הייתה  לא  פעילותן   תקופת 

 טונות המנדט. המשותף לכולן, עם זאת, היה שמירה על אינטרס ביטחוני שהוגדר על ידי של

וזרועות הצבא  , כל אחת בתורה, התקשו להתמודד עם אירועים אלימים בהיקף גדול,  היחידות 

הסדיר היו נחוצות כדי לסייע בהתמודדות עם שלושת האירועים האלימים הבולטים ביותר בזמן 

אירועי   המנדט:  הערבי  1929שלטון  המרד  העבריות  1936-1939,  המחתרות  והתקוממות   ,1947-

1944  . 

ביחס לארץ  ביטאו במידה רבה את המדיניות הבריטית המשתנה  ופירוקן של היחידות   הקמתן 

ולתושביה: כך, למשל, בשנות השלושים, בזמן המרד הערבי, הקימו שלטונות המנדט יחידות שיטור 

מוסף זמני המורכבות מיהודים בלבד; ואילו בשנות הארבעים, כאשר איום של התקוממות יהודית 

 אה סביר, הוקמה המשטרה הניידת, כגוף שכל משרתיו הם בריטים. נר

 

 שאלות המחקר
של   גדול  מספר  ולפרק  להקים  ההחלטה  ביסוד  שעמדו  הנסיבות  על  לעמוד  היא  המחקר  מטרת 

כדי להשיג תכלית זו, ינסה המחקר לענות על השאלות .  בתקופת המנדטיחידות לשיטור ביטחוני,  

 הבאות:

 מי היו היחידות הבולטות בתחום השיטור הביטחוני, שהוקמו בתקופת המנדט? .1

 להקמתה של כל יחידה, ומה היו הנסיבות שהובילו לפירוקן? מה היו הנסיבות שהובילו .2

  מה הייתה מידת ההצלחה של הז'נדרמריות שהקימו הבריטים? .3

 הייתה ליחידות אלה תרומה חיובית או שלילית ליחס כלפי שלטונות המנדט?האם  .4

 

 מצב המחקר 
בארץ והן מחוצה לה, אך השיטור הביטחוני בזמן המנדט, בתקופות שונות, נחקר לאורך השנים, הן  

יוצא ממחקר של נושאים אחרים, כמו התפתחות השיטור בבריטניה -בדרך כלל נעשה הדבר כפועל 

(השיטור המטרופוליטאני) ובמושבותיה (השיטור האירי/הקולוניאלי) וההבדלים ביניהם; משטרת 

בארץ; ותפישת   המנדט; בחינה כוללת של המדיניות המנדטורית; התפתחות היישוב הערבי והיהודי

בפעילות  שעסקו  יותר  ממוקדים  מחקרים  גם  קיימים  בארץ.  הבריטים  של  הכוללת  הביטחון 

ביטחונית של המשטרה בתקופת המנדט, אך הם התמקדו בדרך כלל באירועים חריגים בתקופת 

 . 1929המנדט, כמו המרד הערבי, ההתקוממות היהודית, ואירועים משמעותיים כמו אירועי 
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העוסק  בחינת   מחקר  תוך  המנדט,  שנות  לאורך  בארץ  המנדטורי  הביטחוני  השיטור  בהתפתחות 

 היחידות השונות שהופעלו במסגרת זו, טרם נכתב.

 

 התפתחות השיטור בבריטניה ובמושבות: 
אמת, וכבר בראשית המאה העשרים החלו - המחקר בנוגע לשיטור בבריטניה ובמושבות החל בזמן

עת מקצועי אודות -החלה הוצאתו לאור של כתב  1928אלה. בשנת  להופיע פרסומים בנוגע לתחומים  

כמקצוע:   זה  -כתב.  The Police Journal: Theory, Practice and Principlesהשיטור  עסק עת 

המשטרה, וכלל פרסומים מקצועיים, רובם פרי עטם של אנשי משטרה בכירים בבריטניה   בעבודת

  1ובאימפריה. 

  1938-), שהיה פקיד בכיר במשרד המושבות במשך שנים רבות, חיבר בJeffriesסר צ'ארלס ג'פריס (

חיבר ג'פריס   1952בשנת    2ספר אודות השירות הקולוניאלי, שכלל התייחסות לשיטור הקולוניאלי. 

אודות  פרקים  מספר  וכלל  הבריטי  הקולוניאלי  השיטור  של  הכלליים  מאפייניו  את  שתיאר  ספר 

 3שנים קודם לכן.  4ות, ובהן גם משטרת המנדט, שפורקה משטרות קולוניאליות שונ

מחקריו של ג'פריס הם מוקדמים עד כדי כך שהם יכולים במידה מסויימת להיחשב כמקור ראשוני. 

הם נכתבו בתקופה שמשטרות קולוניאליות בריטיות, עדיין פעלו באזורים רבים בעולם (כמו מזרח 

נקודת המבט של מחברם, כאיש השירות הקולוניאלי,  אפריקה, הקריביים ודרום מזרח אסיה), ו

היא אוהדת בבסיסה. חשיבותם של ספריו של ג'פריס, אודות השיטור הקולוניאלי, היא בכך שזה 

 היה ניסיון ראשון לבחון את השיטור הקולוניאלי, מנקודת מבט מחקרית. 

 ) ביילי  הראשונBeyleyדיוויד  החוקרים  אחד  היה  אמריקני,  סוציולוג  בהתפתחות ),  שעסקו  ים 

המשטרה ברמה האקדמית, כתב אודות השפעת השלטון הקולוניאליסטי על השיטור בהודו, שנוצר 

חיבר ביילי ספר בנושא זה, שחלק ממנו עובד למאמר בשנת    1969בתקופת השלטון הבריטי. בשנת  

   5ביילי גם ניסה לבחון את הדוגמא ההודית אל מול דוגמאות נוספות.  1983.4

(  1972נת  בש ג'יי טוביאס  ג'יי  של  ) אודות התפתחות השיטור בממלכה Tobiasהתפרסם מאמרו 

ה במאה  כבסיס 19-המאוחדת  באירלנד,  השיטור  התפתחות  על  לעמוד  הראשונים  אחד  שהיה   ,

גישה זו, שכיום מקובלת על רוב החוקרים, לא הייתה מקובלת על דעתו של   6לשיטור הקולוניאלי. 

), סוציולוג בריטי, שעסק גם בהתפתחות השיטור. על פי מאמרו של ברוגדן Brogdenמייק ברוגדן (

 
 Heath-Kingsley :(A. J. Kingsley Heath, "Theהית' ( -של קצין משטרת המנדט אלברט קינגסלי ראה למשל, מאמר  1

Palestine Police Force, under the Mandate", The Police Journal: Theory, Practice and Principles, 1 
(1928), pp, 78-88. See: Kingsley Heath (1928). 

2(Cambridge: Cambridge University  lonial Empire and its Civil ServiceThe CoCharles Jeffries,  
Press, 1938). See: Jeffries (1938).  

3(London: Max Parrish, 1952). See: Jeffries (1952). The colonial policeCharles Jeffries,   
4, Vol. 23, No. 4 (April Asian Survey", David H. Bayley, "The Police and Political Order in India 

1983), pp. 484- 496. See: Bayley (1983). 
5Law & Society David H. Bayley, "The Police and Political Change in Comparative Perspective",   

Review, Vol. 6, No. 1 (August 1971), pp. 91-112. See: Bayley (1971). 
6, Vol. 7, Journal of Contemporary Historyas, "Police and Public in the United Kingdom", J.J. Tobi 

No. 1 (1972), pp. 201-219. See: Tobias (1972). 
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וברחבי 1987-מ באירלנד  שהתפתח  זה  לבין  הגדולה  בבריטניה  השיטור  בין  רבים  הבדלים  אין   ,

 7האימפריה הבריטית.

) אמסלי  קלייב  המודרני,  השיטור  התפתחות  אודות  למחקר  הנוגע  מהפוריים Emsleyבכל  היה   (

טטים ביותר מבין חוקרי התפתחות המשטרה. תחומי המחקר של אמסלי כללו גם עיסוק והמצו

ה המאה  לסוף  ועד  הביניים  ימי  מסוף  החל  לסוגיו,  המודרני  השיטור  של  בהיסטוריה  . 20-כללי 

בין   נחשב לחלוץ בכל הנוגע למחקר של הקשר  לבין הדרך שבה מנוהלת  האמסלי  לסוגיו,  שיטור 

יסוד בתחום ההיסטוריה -גרת מחקריו בהקשרים אלה, הוא חיבר שני ספריבמס  8מדינה מודרנית.

ב ספרו    2021-המשטרתית:  את  A Short History of Police and Policingהתפרסם  שבחן   ,

שנוצרו  השונים  הדגמים  ואת  חוק,  ואכיפת  הסדר  על  לשמירה  אזרחי  גוף  של  הרעיון  התפתחות 

זה. הגדולה   9בהקשר  בבריטניה  שהתפתחו  השיטור  שיטות  של  בהתפתחותן  רבות  עסק  הוא 

הוא חיבר ספר אודות התפתחותה של המשטרה באנגליה,   1991-. ב19-ובאירלנד במהלך המאה ה 

  10שהייתה הראשונה מסוגה בעולם. 

בניגוד למחקרים אודות התפתחות השיטור האזרחי, שהתפרסמו ומתפרסמים במספרים גדולים 

השיטור הביטחוני הוא תחום שמספר המחקרים אודותיו, מצומצם בהרבה, כפי שהצביע   –שנה    מדי

  2011.11), בהקדמה לספר שערך בשנת Hovensהמשטרה והחוקר ההולנדי האנס הובנס (-איש

צבאיים  1999בשנת   שיטור  גופי  של  התפתחותם  אודות  מחקר  אמסלי  באירופה -חיבר  למחצה 

. למחקר זה חשיבות רבה גם מכיוון שהוקדש בו מקום נרחב לדיון 19-הבמחצית השנייה של המאה  

מחקר חדש נוסף הדן במושג   12הז'נדרמריה, והתפתחותו בעולם.   –הכללי במושג השיטור הביטחוני  

חצי כגוף  הייחודיים  ומאפייניה  חצי-הז'נדרמריה  בשנת  -משטרתי  נכתב  דרק   2013צבאי,  ידי  על 

 Lutterbeck .(13לוטרבק (

(דיו קילינגריי  (Killingrayויד  אנדרסון  ודיוויד   (Anderson השיטור אודות  מאמרים  שני  ערכו   (

בקבצים אלה מופיעים מאמרים של אנדרסון, קילינגריי וחוקרים נוספים,    14הקולוניאלי הבריטי.

המאמרים מ. חלק  20-, ושקיעתו באמצע המאה ה19-אודות היווצרות השיטור הקולוניאלי במאה ה

 
7The British Journal of The Colonial Cimension",  -rogden, "The Emergence of the Police Bike M 

Criminology, Vol. 27, No. 1 (Winter 1987), pp. 4-14. See: Brogden. 
8, Vol. 30, Policing and Society2020)", –Mark Finnane & Georgina Sinclair, "Clive Emsley (1944 

No. 9 (2020), pp. 1119-1121. 
9sity Press, 2021). (Oxford: Oxford Univer A Short History of Police and PolicingClive Emsley,  

See: Emsley (2021).  
10(London: Harvester  The English Police: A Political and Social HistoryClive Emsley,  

Wheatsheaf, 1991). See: Emsley (1991).  
11, In: Hans hovens, "General Introduction: Towards understanding the Potential of Gendarmeries" 

Hans Hovens & G. A. D. van Elk (Eds.), Gendarmeries and the Security Challenge of 21st Century 
(Den Haag: Koninklijke Marechaussee, 2011), pp. 12-15. 

12(New York: Oxford  Century Europe-Gendarmery and the State in NineteenthClive Emsley,  
Press, 1999). See: Emsley (1999). 

13The Paradox of Gendarmeries: Between Expansion, Demilitarization and Derek Lutterbeck,  
Dissolution (Geneva: The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2013). See: 

Lutterbeck 
14Policing the Empire: government, authority and y (eds.), David M. Anderson and David Killingra 

control, 1830-1940 (Manchester: Manchester University Press, 1991). 
And: David M. Anderson and David Killingray (Eds.), Policing and Decolonisation: Politics, 

nationalism and the police, 1917–1965 (Manchester: Manchester University Press, 1992). 
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יושם   עוסקים שבו  האופן  את  בוחן  רובם  אך  הקולוניאלי,   השיטור  רעיון  של  כלליות  בתפישות 

), מומחה לשיטור הקולוניאלי בהודו, Arnoldלמשל, מאמרו של דיוויד ארנולד (  –במושבות השונות  

לצידם של קילינגריי ואנדרסון, גם   15היבשת לקראת סוף השלטון הבריטי.-מתמקד בשיטור בתת

מספר מאמרים בבחינת השיטור הקולוניאלי הבריטי, או כפי שהגדיר זאת, "ייצוא אמסלי עסק ב

  16המותג", כלומר הפצת שיטות השיטור הבריטי ברחבי האימפריה הבריטית, והעולם בכלל. 

) סינקלייר  ג'ורג'ינה  קולוניאליות  Sinclairהחוקרת  משטרות  בין  הדדיות  בהשפעות  התמקדה   (

סינקלייר   17ר בבריטניה ובאירלנד לבין המשטרות ברחבי האימפריה. ובהשפעה ההדדית בין השיטו

התמקדה באופן מיוחד בשנות השקיעה של האימפריה הבריטית, וחיברה ספר שתיאר את תהליך 

 70.18-לשנות ה 40-ההתפרקות של משטרות קולוניאליות בריטיות, בין שנות ה

באירלנד בשלהי השיטור הבריטי, ואת השפעתם על ), שחקר את גופי השיטור  Gannonשון גאנון (

, ספר שהתמקד ביוצאי המשטרה האירית 2018גופי שיטור ברחבי האימפריה, הוציא לאור בשנת  

 19המלכותית על זרועותיה השונות, שהועסקו במשטרות שונות ברחבי האימפריה. 

 

 משטרת המנדט וגופי ביטחון לא צבאיים:
) בספרו Horneרך השנים הייתה נושא מחקר של אדוורד הורן ( פעילותה של משטרת המנדט לאו

"A Job well done  ספר זה, שנכתב על   2003.20בשנת  והודפס לאחרונה    1983", שיצא לאור בשנת

נמצא בתפר שבין מחקר אקדמי לבין היסטוריה רשמית, כלומר, ידי קצין לשעבר במשטרת המנדט,  

בים והן כלים של תיעוד בעל פה, אך באופן מוצהר הספר  הוא עושה שימוש במקורות רבים, הן כתו 

מזהה עצמו ככזה שבא לספר את סיפורה של משטרת המנדט מבעד לעיניהם של אלה ששירתו. חרף 

הוא עדיין מהווה מקור משני חסר תחליף אודות התפתחות משטרת המנדט ויחידותיה   חסרון זה,

   ואיסוף חומרים ממאות שוטרים לשעבר. ראיונות עקב ההישענות על השונות לאורך השנים, 

ספרו של הורן הוא היחיד שסוקר את פעילות המשטרה לכל אורך תקופת המנדט, אך ישנם מחקרים 

) וג'ון  Hammondנוספים שסוקרים תקופות שונות או יחידות שונות: החוקרים כריסטופר האמונד (

 
151947", in: David M. -David Arnold, "Police power and the demise of British rule in India 1930 

Anderson and David Killingray (Eds.), Policing and Decolonisation: Politics, nationalism and the 
police, 1917–1965 (Manchester: Manchester University Press, 1992), pp. 42-61.  

16, Vol. 6, Policing1950", –Clive Emsley, "marketing the brand: Exporting British Police Models 1829 
No. 1 (March 2012), pp. 43-54. See: Emsley (2012). 

And: Clive Emsley, "Policing the empire Policing the metropole: Some thoughts on models and types", 
Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies, Vol. 18, No. 2 (2014), pp. 5-25. See: 

Emsley (2014).  
17Fertilisation between -Georgina Sinclair and Chris A. Williams, "‘Home and Away’: The Cross 

‘Colonial’ and ‘British’ Policing, 1921–85", The Journal of Imperial and Commonwealth History, 
Vol. 35, No. 2 (2007), pp. 221-238. See: Sinclair (2007). 

And: Georgina Sinclair, "The 'Irish' policeman and the Empire: influencing the policing of the British 
Empire—Commonwealth", Irish Historical Studies, Vol. 36, No. 142 (November 2008), pp. 173-187. 

See: Sinclair (2008).  
18 80–olonial policing and the imperial endgame 1945At the end of the line: CGeorgina Sinclair,  

(Manchester: Manchester University Press, 2006). See: Sinclair (2006). 
19The Irish Imperial Service: Policing Palestine and Administering the Seán William Gannon,  

Empire, 1922-1966 (London: Palgrave Macmillan, 2018). See: Gannon (2018). 
20(Leicester:  1948-A Job Well Done: History of the Palestine Police Force 1920Edward Horne,  

Book Guild, 2003). See: Horne. 
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  30.21-וה  20-פעילות המשטרה בארץ בשנות ה) חיברו עבודות דוקטורט הסוקרות את  Knightנייט (

נייט עיבד בהמשך חלק ממחקרו למאמר, שהתמקד בעיקר בפעילות הבריטית אל מול האתגרים 

 22הביטחוניים בארץ בשנים אלה. 

- ל  1918יהושע כספי, איש משטרה בכיר לשעבר, כתב עבודת דוקטורט אודות השיטור בארץ בין  

השפעת 1957 היה  במחקרו  כשהדגש  בשנותיה ,  ישראל  משטרת  על  המנדט  משטרת  של  ה 

מחקר דומה במהותו פורסם על ידי אלי הוד, ראש מחלקת ההיסטוריה של משטרת   23הראשונות. 

המשטרה  על  השפעתה  היא  שלו  המיקוד  כשנקודת  המנדט,  משטרת  את  בחן  הוא  שגם  ישראל, 

 24שנוצרה בעקבותיה. 

חו  בכללותה,  המנדט  משטרת  את  הבוחן  נוסף  משטרת מאמר  את  שבחנה  סינקלייר,  ידי  על  בר 

  25המנדט כמודל לשיטור קולוניאלי, וכגוף שהשפיע רבות על מקביליו ברחבי האימפריה. 

), שפרסם מחקרים ביקורתיים אודות פעילות כוחות הביטחון הבריטיים Hughesהחוקר מת'יו יוז (

רת המנדט, אותה ראה כמעין בארץ בכלל, ובזמן המרד הערבי בפרט, ניתח את פעילות ומבנה משט

 26"לגיון זרים" בשירות האימפריה. 

בשנת   מאמר  פרסם  המנדט,   2013גאנון  למשטרת  בצמוד  שפעלה  הבריטית,  הז'נדרמריה  אודות 

מאמר זה עובד בחלקו לתוך ספרו שהוזכר  1926.27-ל  1922ובאופן רשמי אף הייתה חלק ממנה, בין  

לשירותם של יוצאי המשטרה האירית במסגרת משטרת לעיל, כשבנוסף ישנן בספר התייחסויות  

 המנדט, גם בתקופות מאוחרות יותר.

אלדד חרובי, במחקרו אודות המחלקה לחקירות פליליות של משטרת המנדט, אשר התפרסם בשנת 

החקירתי2011 במרכיב  בהרחבה  עוסק  ועד  -,  הראשונים  מימיה  המנדט,  משטרת  של  מודיעיני 

 
21-1920Ideology and Consensus: The Policing of the Palestine Mandate, Christopher Hammond,  

1936, Thesis Presented for the Degree of Doctor of Philosophy, University of London, 1991. See: 
Hammond. 

And: John L. Knight, Policing in British Palestine, 1917-1939, Thesis Presented for the Degree of 
Doctor of Philosophy, Oxford University, 2008. See: Knight (2008).  

22European Review of 39", –John Knight, "Securing Zion? Policing in British Palestine, 1917 
History: Revue européenne d'histoire, Vol. 18, No. 4 (2011), pp. 523-543. See: Knight (2011). 

23The Transition from a Colonial to a National 1957: -Policing the Holy Land, 1918Joshua Caspi,  
Model of Policing and Changing Conceptions of Police Accountability, Research Thesis submitted 

for the Degree of Doctor of Philosophy, City University of New York, 1991. See: Kaspi. 
 . 21-22), ע"ע  2004). להלן: הוד (2004(ירושלים: משטרת ישראל,   כרך א'  תולדות משטרת ישראלאלי הוד,   24
25Georgina Sinclair, "‘Get into a Crack Force and earn £20 a Month and all found…’: The Influence  

of the Palestine Police upon Colonial Policing 1922–1948", European Review of History: Revue 
européenne d'histoire, Vol. 13, No. 1 (2006), pp. 49-65. See: Sinclair (The Influence of the Palestine 

Police). 
26Middle Matthew Hughes, "A British ‘Foreign Legion’? The British Police in Mandate Palestine",  

Eastern Studies, Vol. 49, No. 5 (2013), pp. 696-711. See: Hughes (2013). 
27Seán William Gannon, "The formation, composition, and conduct of the British section of the  

palestine gendarmerie, 1922-1926", The Historical Journal, Vol. 56 No. 04 (December 2013), pp. 
977-1006. See: Gannon (2013). 
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).  Hoffmanעל ידי ברוס הופמן (  2013-דות המודיעין המשטרתי, נכתב במחקר נוסף או  28לפירוקה. 

 1947.29-ל   1939מאמרו עסק בקשיים שהיו למשטרה באיסוף המודיעין הביטחוני הבריטי בין 

גד קרויזר הוא החוקר הבולט ביותר של שיטור ביטחוני בתקופת המנדט. עבודת הדוקטורט שלו 

משטרת המנדט בשנות העשרים והשלושים, והמשמעויות   עסקה בתפישות התפקיד הביטחוני של

שהיו לשינויים בתפיסות,  על מבנה המשטרה, על אופן הפעלתה ועל התשתית הפיזית שנוצרה לשם 

וספר, שהיו מבוססים חלקית על מחקרו הראשון: בשנת   קרויזר  30כך. חיבר גם מספר מאמרים 

פרסם מאמר אודות תפישת הביטחון של משטרת המנדט בשנות והשלושים, בהקשר לדמותם   2004

בעקבות  המנדט  למשטרת  לייעץ  שבאו  הקולוניאלי,  השיטור  בעולם  בכירות  דמויות  שתי  של 

  36.19-193931-וב 1929-אירועים אלימים ב

בזמן  שהתקיימה  לקחים  כהפקת  המשטרה  עבור  שנעשו  הבינוי  פעולות  את  לעומק  חקר  קרויזר 

, הוא בחן את נסיבות הקמת גדר הצפון 2006המרד הערבי ומייד אחרי סיומו. במאמר שפרסם בשנת  

; ובארבעה מאמרים נוספים, שפורסמו 30- ומצודות המשטרה שהוקמו בצמוד אליה בסוף שנות ה

, הוא בחן מאפיינים שונים של פרויקט בינוי מבצרי המשטרה שהוקמו בראשית 2014-ל  2002בין  

התפרסם ספרו של קרויזר אודות מצודות טגארט, ובו    2011בשנת    32בכל רחבי הארץ.   40-שנות ה

 33כתב אודות נסיבות הקמת המצודות, והמאפיינים הפיזיים שלהן. 

מצודות של  הקמתן  נסיבות  אודות  נוסף  בשנת   מחקר  אורן  ועמירם  אייל  יגאל  פרסמו  הטגארט 

2002.34 

 
 ). להלן: חרובי. 2011(צור־יגאל: פורת,    1948‑1920  ,בארץ ישראל   CIDהבולשת חוקרת: ה־ בי,  אלדד חרו 28
29Bruce Hoffman, "The Palestine Police Force and the challenges of gathering counterterrorism  

intelligence, 1939–1947", Small Wars & Insurgencies, Vol. 24, No. 4 (2013), pp. 609-647. See: 
Hoffman (2013). 

ות בטחון הפנים הבריטית והמשטרה הקולוניאלית בארץ  סר צ'ארלס טגארט בארץ ישראל : עיצוב מדיניגד קרויזר,  30
 ). 2002. להלן: קרויזר, ( 2002, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, 1942-1937ישראל  

31Gad Kroizer, "From Dowbiggin to Tegart: The Revolutionary Change in the Character of the  
Colonial Police Force in Palestine in the 1930s", The Journal of Imperial and Commonwealth 

History, Vol. 32, No.2 (May 2004), pp. 115-134. See: Kroizer (2004). 
.  201-230), ע"ע 2006(   120,  קתדרה גד קרויזר, "הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה: בחינה מחודשת",   32

 ). 2006רויזר ( להלן: ק
וגם: גד קרויזר, "מערכת השיקולים הבריטית בהקמת תחנת המשטרה האזורית כפרית ומצודת טגארט במג'דל", בתוך: אבי  

(אשקלון: המכללה    אשקלון כלת הדרום: מחקרים בתולדות אשקלון מימי הביניים ועד סוף המאה העשריםששון (עורך), 
 להלן: קרויזר (אשקלון). . 162-141), ע"ע  2002האקדמית אשקלון, 

), ע"ע  2004(  111,  קתדרה פרשת תכנון מבצרי המשטרה  'הטגארטים' בא"י",    -וגם: גד קרויזר, "'חזרה לשליטת התחנה' 
 ). 2004. להלן: קרויזר ( 128-95

",  התכנית המורחבת: מצודת המשטרה בנבי צאלח ואספקת המים אליה – (PBP) וגם: גד קרויזר, "מיזם מצודות הטגארט
 ). 2013. להלן: קרויזר ( 238-223), ע"ע 2013(תשע"ד   3,  במעבה ההר 

וגם: גד קרויזר, "מצודות הגבול והפילבוקסים במערכת גדר הצפון בתקופת המרד הערבי", בתוך: מרדכי אביעם (עורך),  
מית כנרת,  (צמח: המכללה האקד  מבצרים ומצודות בצפון הארץ מהכנענים ועד צה"ל -ממגדל נוצרים עד עיר מבצר 

 . להלן: קרויזר (מצודות הגבול). 196-187). ע"ע 2014
(חולון: המועצה לשימור   1938-1943בניית מצודות המשטרה הבריטית בארץ ישראל  –הטגארטים גד קרויזר,  33

 ). 2011). להלן: קרויזר ( 2011אתרים,  
  104, קתדרהוהיישום)",  הרעיון, המדיניות שלטון וביטחון בכפיפה אחת ( -יגאל אייל, עמירם אורן, "מצודות טיגרט  34
 . להלן: אייל ואורן. 126-95ע"ע   )2002(
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, שעסק 1996הטב, משנת  -בינוי משטרתי בתקופת המנדט היה גם נושאו של מאמר של קובי כהן

  35בבינוי נקודות משטרה ברחבי הנגב, שהיו ראשונות מסוגן באזור זה.

ה בשנות  המנדט  משטרת  של  הביטחון  בתפישת  העוסק  מוקדם  יצא  30-מחקר  בעבודת ,  כפרק 

  1937דוקטורט של דיוויד ג'ון קלארק, שהתמקד בהתמודדות משטרת המנדט עם בעיות ביטחון בין  

ישראל 1947-ל בארץ  בבנגל,  הקולוניאליות  המשטרות  התמודדות  בין  השוותה  עצמה  העבודה   .

מקומיות. התקוממויות  עם  תוך   2014בשנת    36ובקפריסין,  זה,  בנושא  מחקר  קרויזר  פרסם 

  30.37-דות בשנות ההתמק

רוב יחידות השיטור הביטחוני שהוקמו בתקופת המנדט, לא היוו נושא למחקר ייעודי,  והעיסוק 

בהן היה אגבי, במסגרת מחקר אודות נושא, כמו אירוע ביטחוני בו נטלו חלק. חריגה בהקשר זה  

בתחילת   הבריטים  שהקימו  המיוחדת  היחידה  המחתרת   1947היא  בארגוני  להילחם  במטרה 

, דיוויד 2009לשם הקמתה הושאלו למשטרה קציני קומנדו מהצבא הסדיר. בשנת    היהודיים, ואשר

סזרני פרסם ספר אודות יחידה זו, שהתמקד בעיקר באירוע שהביא לחשיפתה ובסופו של דבר גם 

  2015.38לפירוקה. הספר של סזרני תורגם לעברית בשנת 

השנים  פרסומים אודות יחידות בנוסף למחקרים אודות המשטרה  בהקשר הביטחוני, יצאו לאורך  

שהשתייכו למשטרה ושתפקידן היה ביטחוני במהותו. הנוטרות העברית לסוגיה, שכללה גיוס של  

, 1964זמניים לתפקידי אבטחה , הייתה נושא הספר "לאש ולמגן" שחובר בשנת  -מוספים-שוטרים

הורן על משטרת המנדט,    בדומה לספרו של  39על ידי גרשון ריבלין, מעורכי "ספר תולדות ההגנה". 

גם "לאש ולמגן" הוא מעין היסטוריה רשמית, אך העובדה שיצא לאור מטעם ארגון יוצאי ההגנה, 

רשמית   היסטוריה  הוא  שהספר  לכך  הנוטרות   –הביאה  יוצאי  בהכרח מטעם  ולא  ההגנה  מטעם 

 עצמה.  

, בו ניסתה לבחון 1945-ל  1936הראל מאמר אודות הנוטרות בין  -פרסמה ריקה יצחקי  2014בשנת  

גם ספרו של חיים גופר    לצד מאמר זה, עוסק בנוטרות  40את התפתחות מערכי הנוטרות לסוגיהם. 

 41, אודות יחידת נוטרים, בה שירת, שבניגוד ל"לאש ולמגן", נועד להיות תוצר של מחקר.1995משנת  

רות. הוא השלים את כתב גופר ספר נוסף אודות כלל יחידות הנוט  2003ועד    90-החל מסוף שנות ה

רובו הגדול של המחקר, אך זה לא יצא  לאור. קבצי הספר המקורי הועברו למשטרת ישראל על ידי 

) אחרי עריכה ועיצוב. זהו מחקר 2021, והוא ייצא לאור השנה (2010בנותיו של גופר, שנפטר בשנת  

 42מקיף ראשון אודות הנוטרות בכללותה. 

 
סדרת הפירסומים ע"ש פרופ' שלום  ", החוג לגיאוגרפיה,  1917-1948הטב, "נקודות המשטרה הבריטיות בנגב  - קובי כהן 35

 ). 1996, (ירושלים: האוניברסיטה העברית,  רייכמן
36-1936, Palestine 1937-terrorism: Bengal 1930-The Colonial Police and AntiDavid John Clark,  

1947, and Cyprus 1955-1959, Thesis Presented for the Degree of Doctor of Philosophy, Oxford 
University, 1978. See: Clark (1978). 

צבאיים? התפיסות המרכזיות בארגון  - ית או משטרה קולוניאלית בעלת מאפיינים חציגד קרויזר, "משטרה קולוניאלית אזרח 37
. להלן:  98-57), ע"ע 2014, י"ד ( עלי זית וחרב ",  30- משטרת ארץ ישראל בהתייחסות לבעיות ביטחון הפנים בשנות ה 

 ). 2014קרויזר ( 
 ). להלן: סזרני. 2015ביתן, דביר,  -אור יהודה: כנרת, זמורהספר אלקטרוני. ( הכובע של מייג'ור פאראןדיוויד סזרני,  38
 ). להלן: ריבלין. 1964(תל אביב: משרד הביטחון,    תולדות הנוטרות העברית  –לאש ולמגן גרשון ריבלין,  39
), ע"ע  2014, י"ד ( עלי זית וחרב", 1936-1945הראל, "חיל הנוטרים ומשטרת היישובים העברים בשנים - ריקה יצחקי 40

 הראל. - . להלן: יצחקי135-99
 ). 1995). להלן: גופר ( 1995(רמת אפעל: יד טבנקין,   המשמר על החוף חיים גופר,  41
 ). להלן: ספר הנוטרות. 2003- יד מ-, (ירושלים: משטרת ישראל, כתב ספר הנוטרות (שם זמני)חיים גופר,  42
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כוח   היו  המיוחדות  הלילה  באמצעות פלגות  שגוייסו  ויהודים,  בריטים,  סדירים  חיילים  ששילב 

הנוטרות. נכתבו עליהם מספר ספרים לאורך השנים, והמחקר העדכני ביותר אודותיהם נכתב על 

 2017.43ידי שלומי שטרית בשנת 

ירדני, אשר -הספר העבר-גוף השיטור הביטחוני היחיד שלא היה חלק ממשטרת המנדט, היה חיל

מ מאחת  במחצית פוצל  ממנה,  כחלק  ולהלכה  למשטרה,  במקביל  שהופעלו  הז'נדרמריות  שתי 

הראשונה של שנות העשרים. מספר המחקרים שנכתבו אודות כוח זה, היה ועודנו מצומצם ביותר. 

הספר, שמתמקד יותר -) מאמר אודות נסיבות הקמתו של חילRuddפרסם ג'פרי ראד (  1990בשנת  

המנדטורית באמצע שנות העשרים, מאשר בכוח שהוקם כחלק   בכלל מאפייני מדיניות הביטחון

הספר  -התפרסם מאמרו של החוקר יונה בנדמן אודות חיל  1992בשנת    44ממימוש אותה מדיניות.

- ירדני, שהתבסס ברובו על תיק מסמכים בודד, שכולל מסמך שחובר על ידי מפקדו הלפני-העבר

אושרה עבודת   2001בשנת    45וח לאורך השנים. אחרון של הכוח, ואשר כלל סקירה של התפתחות הכ

מכלל המשרתים   3%-הספר, שהיוו, בשיאם, כ-מחקר של איתי גור, אודות החיילים היהודים בחיל

הלוחמות.  ביחידותיו  המשרתים  של  האחוז  ממחצית  ופחות  עבודת   2007בשנת    46בכוח,  אושרה 

הספר, אשר שימשה -ו של חילהמחקר של כותב שורות אלה, שעוסקת בהקמתו, פעילותו ופירוק

 1948.47-ל  1944הספר בגבול הצפוני בין -כבסיס למאמר אודות פעילותו של חיל

אי אפשר לתאר את מצב המחקר אודות משטרת המנדט ויחידותיה, מבלי להזכיר שלושה מקורות 

משניים שלא פורסמו כמחקרים כשלעצמם, אלא נועדו לשמש בעצמם ככלי עזר למחקרים, והיו 

מאגר הנתונים של משטרת בעצמם תוצר של מחקר מעמיק במיוחד: המקור הראשון הוא קובץ  

(Palestine Police Databaseהמנדט ( ), Higgins), שחובר על ידי החוקר העצמאי מרטין היגינס 

)  Palestine Police Oldששימש כממונה על איסוף ושימור אגודת עמיתי יוצאי משטרת המנדט 

Comrades Association (  ובנה את מאגר המידע לאורך שנים. שני מקורות נוספים, הינם ספרים ,

ג'ים הרלאשר   ידי  על  (חוברו  ), שעסק במחקר אודות המשטרה האירית המלכותית Herlihyיהי 

)Royal Irish Constabulary  שני ופרסם  האירית ),  המשטרה  יוצאי  אודות  ביוגרפיים  מילונים 

המלכותית ואודות יוצאי כוח העזר של המשטרה האירית המלכותית, שמאות רבות מהם שירתו 

  22.1948בגופים שונים של משטרת המנדט, החל בשנת 

 

 
).  2017אביב: המועצה לשימור אתרים,  -(תל  המיוחדות של אורד וינגייטראשונים להעז: פלגות הלילה  שלומי שטרית,  43

 ). 2017להלן: שטרית ( 
44, Vol. 26, No. Middle Eastern StudiesJeffery A. Rudd, "Origins of the Transjordan Frontier Force",  

2 (April 1990), p. 169. See: Rudd. 
 . להלן: בנדמן. 207-232), ע"ע 1992, ב' ( עלי זית וחרביונה בנדמן, "חיל הספר העבר ירדני",  45
 .2001, עבודת גמר לתואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה,  החיילים היהודים בחיל הספר העבר ירדניאיתי גור,   46
 . 2007, עבודת גמר לתואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה,  1948– 1926ירדני, - חיל הספר העבר אורי קוסובסקי,   47

-166), ע"ע  2014, י"ד ( עלי זית וחרב", 1944-1948הירדן בגבול הצפון בשנים  - בסקי, "חיל הספר של עברוגם: אורי קוסו
136  . 

48 Royal Irish Constabulary Officers: A Biographical Dictionary and Genealogical Jim Herlihy, 
Guide, 1816-1922 (Dublin: Four Courts Press, 2016). See: Herlihy (2016). 

And: Jim Herlihy, The Black & Tans, 1920-1921: A complete alphabetical list, short history and 
genealogical guide (Dublin: Four Courts Press, 2021). See: Herlihy (2021).  
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 התפתחות המנדט בארץ ומדיניות הממשלה הבריטית:
קיים מחקר ענף בנושאים אלה. נכתבו עבודות על התפתחות הקהילות והעדות השונות והנהגותיהן, 

על אירועים משמעותיים שהתרחשו בארץ בתקופת המנדט ועל המדיניות הבריטית, הן זו שנקבעה 

 ברמת האימפריה והן זו שנקבעה ברמת ממשלת המנדט. 

המדיניות הבריטית בארץ לאורך שנות המנדט.   ספר אודות  2014) פרסם בשנת  Cohenמייקל כהן (

עשורים.  לאורך  פרסם  אותם  בנושא,  מחקרים  של  והרחבה  עדכון  הוא  זה  הופמן    49ספר  ברוס 

)Hoffman  ספר אודות   2015) שעיקר עיסוקו הוא בתחום הביטחוני של שלטון המנדט, פרסם בשנת

 50פסת בו מקום מרכזי., כאשר המדיניות הבריטית תו1947-ל 1917המאבק הציוני בין 

בשני העשורים האחרונים,  רבים  נכתבו מחקרים  והיהודית  אודות התפתחות הקהילות הערבית 

כאשר חלקם התמקדו בתהליכים שעברה כל קהילה, חלקם התמקדו ביחסים בין הקהילות, וחלקם 

הילות התמקדו ביחסים עם השלטונות. כך למשל, מחקריו של תמיר גורן אודות התפתחותן של הק

התפרסמו   21-ותחילת המאה ה 20-בסוף המאה ה 51בתקופת המנדט, בערים המעורבות חיפה ויפו. 

ושל רשיד ח'אלדי שבחנו את התהליכים שעברו על החברה הערבית  מחקריהם של עיסא ח'לאף 

המנדט. ה  52בתקופת  בשנות  שנכתבו  פורת,  יהושע  של  עדיין   70-מחקריו  הם  נושא,  אותו  על 

יותר בכל הנוגע לתהליכים שעברה החברה הערבית בארץ, הן בהקשר להתגבשות מהמצוטטים ב

 53זהות לאומית והן בנוגע לתהליכי הקריסה שהתרחשו בעקבות דיכוי המרד הערבי. 

הירדן היא חיונית להיכרות עם נסיבות הקמתו והפעלתו של -הבנת התפתחותה של אמירות עבר

, איש הצבא הירדני לשעבר, מעאן אבו נואר, חיבר סדרת 20-ירדני. בסוף המאה ה-הספר העבר-חיל

בעבר שהתרחשו  האירועים  אודות  ה-ספרים  שנות  מראשית  ה  20-הירדן,  שנות  תחילת  .  50-ועד 

פר הוא  ראשוניים. -ומחקרו  במקורות  רב  שימוש  ועל  מקיף  מחקר  על  נשען  אך  מטבעו,  האשמי 

למחקרו של אבו נואר כדאי להוסיף את ספרו של יואב אלון, הבוחן את התפתחותה של האמירות, 

- תוך מתן דגש חשוב לסוגייה השבטית, שהייתה משמעותית מאוד בכל הנוגע להתפתחותו של חיל

 54ירדני.-הספר העבר

 
49 48-Britain’s Moment in Palestine: Retrospect and Perspectives, 1917 Michael J. Cohen, 

(London: Routledge, 2014) . 
50ndon: Vintage, (Lo 1947-Anonymous Soldiers: The Struggle for Israel, 1917Bruce Hoffman,  

2015). See: Hoffman (2015). 
  1917-1947ישראל  -התפתחותה העירונית של יפו ומקומה בעימות היהודי הערבי בארץ  –גאות ושפל  תמיר גורן,  51

 ). 2016להלן: גורן ( .)2016צבי, - (ירושלים: יד בן 
אילן,  -(רמת גן: בר  בתקופת המנדט הבריטי ערבים ויהודים בשלטון המקומי בחיפה   –שיתוף בצל עימות  וגם: תמיר גורן,  

 ). 2008). להלן: גורן ( 2008
52(Oxford:  The Story of the Palestinian Struggle for Statehood –The Iron Cage Rashid Khalidi,  

Oneworld Publications, 2006). See: Khalidi. 
And: Issa Khalaf, Politics in Palestine – Arab Factionalism and Social Disintegration 1939-1948 

(Albany: New York State University Press, 1991). See: Khalaf. 
   .)1976(תל אביב: הוצאת עם עובד,   1918-1929צמיחת התנועה הלאומית הערבית הפלסטינית:  יהושע פורת,  53

 ). 1978עובד,  -אביב: עם -(תל 1939-1929הערבית הפלסטינית  ממהומות למרידה: התנועה הלאומית  וגם: יהושע פורת, 
54The History of the Hashemite Kingdom of Jordan: The creation and Ma'an Abu Nowar,  

development of Transjordan, 1920-1929 (oxford: Middle East Centre, 1989). See: Abu Nowar 
(1989). 

And: Ma'an Abu Nowar, The Struggle for Independence 1939-1947. A History of the Hashemite 
Kingdom of Jordan (Oxford: Ithaka Press, 2001). See: Abu Nowar (2001). 

And: Alon, Yoav. The Making of Jordan: Tribes, Colonialism and the Modern State (London: 
I.B.Tauris & Co Ltd, 2007). See: Alon (2007) 
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ובין הבולטים מספרם   גדול למדי,  בפן הביטחוני של תקופת המנדט, הוא  של המחקרים שעסקו 

, ושני ספרים, אודות 1929שבהם ניתן לציין את מחקריו של יגאל אייל, שחיבר מאמר אודות אירועי  

המרד הערבי ואודות העשור האחרון של המנדט, שבראשיתו עמד בסימן מלחמת העולם השנייה, 

רב של   55מן  ההתקוממות של המחתרות העבריות.ובסופו עמד בסי יצא מספר  על המרד הערבי 

 56מחקרים, ובהם ספרו של מת'יו יוז אודות האמצעים שבהם נקטה בריטניה בכדי לדכא את המרד.

עבודת דוקטורט אודות האופן שבו פעלו כוחות הביטחון הבריטי   2020שלומי שטרית השלים בשנת  

מ אשר  הערבי,  המרד  הדיווחים במהלך  על  שמבוססים  כמותיים,  בנתונים  רב  בשימוש  אופיינת 

דבר שלא נעשה במחקרים קודמים. מבחינה זו מהווה מחקר זה,   –שהעבירו היחידות בזמן אמת  

גם  אלא  שימוש,  נעשה  שבהם  הראשוניים  המקורות  להיקף  הנוגע  בכל  רק  לא  משמעותי  חידוש 

 57האופן שבו נעשה שימוש במקורות אלה.

ם נוספים נכתבו על אירועים נקודתיים בתקופת המרד, כמו לדוגמא המאמר שחיבר דב גביש  מחקרי

 1936.58אודות המבצע הבריטי להריסת בתים ביפו העתיקה, בקיץ 

, אינו גדול כמו אלה שנכתבו אודות המרד הערבי, אך 1929מספרם של המחקרים אודות אירועי  

, שמביא נראטיב  שנת האפס, את ספרו  2013בשנים האחרונות גדל מספרם: הלל כהן פרסם בשנת  

התבססה. היא  שעליהם  ובמקורות  המקובלת,  בהיסטוריוגרפיה  מוכר  שהיה  מזה  אורי   59שונה 

, אודות האירועים בחברון וחלקה של משטרת המנדט 2016ת, כתב מאמר בשנת  ארנון, לעומת זא

בהם, שלמרות היותו חדש יותר מספרו של כהן, משקף את התפישה הכללית שכהן ניסה לערער 

 60בספרו. 

אודות העשור האחרון לשלטון במנדט, שעמד בסימן המאבק היהודי בבריטים, נכתבו מספר רב של 

א לציין  ראוי  היותם ספרים.  חרף  אשר  היהודיות,  המחתרות  של  הרשמיים  ההיסטוריה  ספרי  ת 

מוטים באופן ברור, לטובת הצד היהודי, מבוססים על עושר רב של איסוף מקורות ראשוניים וביצוע  

ראיונות. ספר תולדות ההגנה, שכתיבתו נמשכה קרוב לעשור, החל מאמצע שנות הששים; וסדרת 

ומי, הם מקורות רבי חשיבות, חרף העובדה שהתפרסמו לפני זמן ספרי מערכות הארגון הצבאי הלא

  61רב, וחרף העובדה, שכאמור, יש בהם הטייה מובנית. 

 
. להלן:  125-142), ע"ע 1997(  83,  קתדרה ישראל" - נקודת מפנה בתפיסת הביטחון בארץ –  1929יגאל אייל, "מאורעות   55

 ). 1997אייל (
(תל אביב: מערכות,    1939-1936ידי הצבא הבריטי -האינתיפאדה הראשונה דיכוי המרד הערבי על וגם: יגאל אייל, 

 ). 1998). להלן: אייל ( 1998
השלטון והצבא הבריטי בארץ ישראל, האקדח, הפצצה והמוקש   –  1947-1939מאינתיפאדה למרד וגם: יגאל אייל, 

 ).2007), להלן: אייל (2007מכבים: אפי מלצר,  -רעות - (מודיעין  היהודי
56Britain's Pacification of Palestine The British Army, the Colonial State, and Matthew Hughes,  

the Arab Revolt, 1936–1939 (Cambridge: Cambridge University Press, 2019). See: Hughes (2019). 
1936-ישראל,  "המלחמה הקטנה" הגדולה ביותר: המאבק הצבאי הבריטי כנגד המרד הערבי בארץ שלומי שטרית,   57

 ). 2020להלן: שטרית (  .2020אילן, -, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בר 1939
,  ישראל: מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה - ארץ, שיפור קולוניאלי של פני העיר", 1936-דב גביש, "מבצע יפו ב  58

 . 73-66  ע"ע),  1983תשמ"ד ( 
 ). 2013(ירושלים: כתר,   ערבי -סכסוך היהודי תרפ"ט: שנת האפס ב הלל כהן,  59
כנס מחקרי  אורי ארנון, "תפקוד המשטרה הבריטית במאורעות תרפ"ט בחברון. עדויות יהודים על מאורעות תרפ"ט",   60

 ). 2016, ( חברון ויהודה השישי
). להלן: סת"ה  1963אביב: מערכות,  -תל(  ספר תולדות "ההגנה", כרך ראשון: מהתגוננות להגנהציון דינור (עורך), - בן 61

 (כרך ראשון). 
). להלן: סת"ה  1964אביב: מערכות,  -(תל   מהגנה למאבק –ספר תולדות "ההגנה", כרך שני  ציון דינור (עורך),  -וגם: בן

 (כרך שני). 
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כמו  ופעילותן,  המחתרות  אודות  יותר  חדשים  רבים  מחקרים  קיימים  אלה,  לספרים  בנוסף 

הקמת   מחקריהם של אלון קדיש, אודות ההכשרות המגוייסות של הפלמ"ח, של מאיר פעיל אודות

גם ספרו שאול דגן   62הפלמ"ח ופעילותו, ושל יעקב מרקוביצקי, אודות האצ"ל, הלח"י והפלמ"ח. 

מאנשי  שרבים  המחתרתי,  המרכיב  להכרת  הנוגע  בכל  חשיבות,  בעל  הוא  השדה,  פלוגות  אודות 

 63משטרת היישובים העבריים, נמנו עליו. 

 

 מתודולוגיה
ברובו   מבוסס,  זה  היסטורי  תופסים מחקר  מרכזי  מקום  כאשר  ראשוניים,  מקורות  על  הגדול, 

). ארכיונים  The National Archivesהמקורות הבריטיים, שהובאו מהארכיון הממשלתי הבריטי (

) המלחמה האימפריאלי  מוזיאון  אוסף  הם  שימוש,  נעשה  שבהם  נוספים  ואוסף IWMבריטיים   (

אנ סנט  במכללת  המנדט,  משטרת  יוצאי  עמותת  (הפקדות  אוקספורד  באוניברסיטת   .Stתוני 

Antony's College .קודמים מחקרים  של  בכתיבתם  שימשו  לא  אלה  ממקורות  גדול  חלק   .(

ארכיונים נוספים שבהם נעשה שימוש הם ארכיון מדינת ישראל, הארכיון הציוני המרכזי, ארכיון 

גלעדי   כפר  ארכיוני  ושני  "ההגנה",  ארכיון  ז'בוטינסקי,  ק  –בית  וארכיון ארכיון  גלעדי  כפר  יבוץ 

 "השומר". 

המחקר עושה שימוש רב במקורות המשניים, בעיקר בעדכניים יותר, הן בניתוחי תהליכים והחלטות  

שהתקבלו בנוגע לנושאים שבהם עוסק המחקר; והן כבסיס ידע אודות מקורות ראשוניים שכבר 

   נעשה בהם שימוש והיו זמינים לחוקרים.

ראשוניים והן משניים, זמין כיום באמצעות רשת האינטרנט. כך לדוגמא, מספר רב של מקורות, הן  

העמותה למורשת משה שרת, העלתה לאתרּה את יומניו בצורה מלאה, והם זמינים לכל דורש. הדבר 

אתר האומות  יהודה".  -ליומניו של חיים ארלוזורוב, שזמינים לעיון במסגרת "פרוייקט בןגם  נכון  

הלאומים, וגם -דול של דינים וחשבונות שהגישה ממשלת המנדט לחברהמאוחדות מחזיק מספר ג 

ערך בכתיבת מחקר זה. מקורות ראשוניים נוספים שהיו זמינים תודות -הם היוו מקור ראשוני רב

 . לרשת האינטרנט, היו מאגרי עיתונות בריטית, וכן רשימות גינאולוגיות

שימוש   נעשה  מודפסים,  משניים  למקורות  משנייםבמקביל  ספרים דיגיטליים  במקורות  כמו   ,

 עת.-וכתבי

. הסיבה לתיחום זה נבעה מכך  1948-1920נתחם מראש לתקופת קיומו של המנדט הבריטי,  המחקר  

צבאיים, בתקופה שבה השלטון -לבחון את פעילות גופי הביטחון הלא  אהי   ממטרות המחקרשאחת  

 יות כזה. הבריטי בארץ, היה אזרחי במהותו, או לפחות ניסה לה

 
). להלן:  1972אביב: עם עובד, - (תל ספר תולדות "ההגנה", כרך שלישי, ממאבק למלחמה ציון דינור (עורך).  -וגם: בן

 סת"ה (כרך שלישי). 
 להלן: ניב.  ).1980-1965(תל אביב: מוסד קלוזנר,   מערכות הארגון הצבאי הלאומיוגם: דוד ניב, 

 ). 1995). להלן: קדיש (1995(רמת אפעל: מרכז גלילי,   למשק ולנשק: ההכשרות המגויסות בפלמ"חאלון קדיש,   62
(תל אביב: משרד    1949– 1941מ"ח: פלוגות המחץ בהגנה ובצה"ל  פלוגם: מאיר פעיל, אברהם זהר, עזריאל רונן, 

 ). 2008). להלן: פעיל ( 2008הביטחון,  
).  2008(תל אביב: משרד הביטחון,  דיון מחודש  -  1948-1944מאבק אצ"ל בבריטים:    -המורדים  וגם: יעקב מרקוביצקי, 

 ). 2008להלן: מרקוביצקי (
 ). להלן: דגן. 1995(רמת אפעל: המרכז לתולדות כוח המגן,   פלוגות השדה של ארגון ה"הגנה"  -הפו"ש שאול דגן,  63
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 : מחולק לארבעה שערים, שבדרך כלל שומרים על רצף נושאי וכרונולוגיהמחקר 

ת שתי ז'נדרמריות, בריטית ופלשתינאית, ופעילותן במחצית הראשונה בהקמ השער הראשון עוסק  

 של שנות העשרים. 

עד  הז'נדרמריות,  שתי  פירוק  אחרי  המנדט  משטרת  של  הביטחונית  בפעילות  עוסק  השני  השער 

 אמצע המרד הערבי. ל

הספר -השער השלישי עוסק בז'נדרמריה היחידה שלא הייתה קשורה ישירות למשטרת המנדט, חיל

פעילותו ירדני, שהיה במידה רבה המשכה של הז'נדרמריה הפלשתינאית. השער מתאר את  -העבר

 . 1948של כוח זה עד לפירוקו בתחילת 

השער של  הישיר  המשכו  את  מהווה  הרביעי  של השני  השער  הביטחונית  פעילותה  את  וסוקר   ,

 משטרת המנדט והגופים שהקימו לתכלית זו, מהשלב השני של המרד הערבי, ועד לסיום המנדט.

 

 מינוחים ותעתיק 
המנדט,   בתקופת  העוסקים  רבים  מושגים  בעיני  ככלל,  שונה  משמעות  להם  שניתנה  כאלה  הם 

קבוצות שונות. כתוצאה מכך עצם השימוש בחלק מהשמות של מקומות ואירועים, עלול להיראות 

כדי  ישראל",  "ארץ  או  "הארץ"  במלים  השתמשתי  זה  במחקר  לגביהם.  כלשהו  נראטיב  כקבלת 

ש במושג נעשה מכיוון לתאר את החלק משטח המנדט הבריטי, שנמצא ממערב לנהר הירדן. השימו

שהשם היה מוכר כרשמי גם באותה תקופה, ומכיוון שלקורא דובר העברית בימינו יהיה קל יותר 

"פלשתינה"  הביטוי  את  מאשר  המושג,  את  השתמשו לזהות  בו  יותר,  הנפוץ  השן  היה  שאכן   ,

נמצאים הבריטים אשר  העצמאות",  "מלחמת  או  "העפלה"  כמו  נוספים  במושגים  השתמשתי   .

ושגים כמו "הגירה יהודית בלתי חוקית" או בשימוש בעיקר בהיסטוריוגרפיה הציונית, במקום במ

 ", מטעמים של נוחות הקורא, ולא כביטוי של עמדה כלשהי. 1948"מלחמת 

על  לשמור  בחרתי  העברית,  בשפה  מוכרות  שאינן  ערביות  במלים  ערבי:  תעתיק  אודות  הערה 

אל שרק  "אמארה  (למשל:  המקורי  הערבי  אל-התעתיק  שרק  "אומארה  ולא  אורדון").  -ארדן", 

לעומת זאת, במלים ערביות אשר יהיו מוכרות לקורא דובר העברית, בחרתי בכתיבה עפ"י כללי 

לוודאי,  קרוב  קודם,  הכיר  שאותה  המילה,  את  לזהות  יוכל  שהקורא  באופן  עברי,  מלא  כתיב 

 חסיני". -חוסייני", ולא "המפתי, אמין אל-לדוגמא: "המופתי, אמין אל

 

 המשטרה הקולוניאלית הבריטית ויסודותיה  ,הז'נדרמריהראשית רעיון  
השם "הוא  "ז'נדרם"    מקור  הצרפתי  "אנשים Gens d’armesבביטוי  הוא  המילולי  שפירושו   "

שלהן   פנים,  בביטחון  שעוסקות  ליחידות  כולל  כשם  מקובל  "ז'נדרמריה"  המושג  חמושים". 

סמי (-מאפיינים  בביצבאיים  עיסוק  של  מובהקים  מאפיינים  בעלות  נשקים פנים,  -טחוןמשימות 

חשוב לציין שאין הגדרה ).  אלהארוכים, הכשרה צבאית, מדים שלרוב דומים למדי צבא, וכיוצא ב

הכפיפות   64פורמלית למושג, והפירוש שניתן לעיל, הוא הגירסא הכוללנית המקובלת ביותר כיום. 

 
64 p. 7. Lutterbeck 
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הז'נדרמרי המשטר  ותשל  על  האחראי  הממשלתי  למשרד  או  המשטרה  לפיקוד  לרוב  ה היא 

  65. (מיניסטריון הפנים, המשפטים או המשטרה), ולעתים רחוקות יותר, הכפיפות הינה לצבא

 והופעת המשטרה המודרנית התפתחות הז'נדרמריה
, הכשנת הקמת  1190את השנה    נתהז'נדרמריה הלאומית בצרפת, הגוף הראשון מסוגו בעולם, מציי

כאחראים לשמירה על חוק וסדר בתקופתו של המלך )  Sergentsורואה במינויים של "סרג'נטים" (

פיליפ אוגוסט, את שנת הקמתו של המוסד. בפועל, אין הרבה שמחבר בין המוסד שהוקם אז, לבין 

 66. המערכת המסועפת שהתפתחה בהמשך

), שהיו Maréchaussée הגורם שנראה כגוף שהוא אביה הישיר של הז'נדרמריה, היו ה"מארשלים" (

הורה המלך   1536אחראים לשמירה על החוק בתוך יחידות הצבא השונות. בשנת  בראשית דרכם  

פרנסואה הראשון על מתן סמכויות אכיפה למארשלים גם בנוגע לאזרחים, ואוכפי החוק, שנקראו 

החלו לקבל לידיהם תחומים גדלים והולכים של אכיפת חוק (כמו חקירת    )Prévôts"פרבוטים" ( 

 67.יחידות המארשלים הונחו לסייע להם בעבודתם .מים ועוד)הונאות, חקירת פשעים אלי 

המארשלים  בין  שמפרידים  סייגים  להתקבע  החלו  עשרה  והשמונה  עשרה  השבע  המאות  במהלך 

פעלו  שהמארשלים  בעוד  בערים,  בעיקר  היה  הפרובוטים  של  השיפוט  כאשר תחום  והפרובוטים, 

 68. לצבא  והם היו כפופיםי בעיקרו, בעיקר באזור הכפרי. מבנה יחידות המארשלים היה צבא

, כחלק מהחקיקה של צרפת המהפכנית, הוכרז על הפיכת המארשלים ל"ז'נדרמריה 1791בפברואר  

. הגוף החדש נועד להמשיך לתפקד כגוף שיטור, כאשר באזור )Gendarmerie nationaleהלאומית" (

בעוד שבערים, היה עליו פיקוח הכפרי הוא זכה ליתר חופש פעולה, במשימות של שמירה על הסדר,  

  69הדוק מצד הרשויות האזרחיות.

ימי  לא קיימת נקודה מדוייקת בזמן שבה החלה אכיפת חוק מסודרת באיים הבריטיים. לאורך 

גופים שסייעו. אוכפי חוק בעלי סמכויות שיפוט,  הביניים התפתחו חוקים שאפשרו הקמתם של 

, היו קיימים ברוב המחוזות. הם נבחרו לתפקידיהם מדי שנה, ועשו תפקידם constablesשנקראו  

פופולארי, . הבהתנדבות ללא  עובדה שהעיסוק כלל טיפול בתחומים בעייתיים, הפך את התפקיד 

) כסגנים  שישמשו  לאחרים  שילמו  לתפקידם,  הנבחרים  רבים  אלה Deputiesובמקרים  אנשים   .(

שירתו לרוב גם כאשר הנבחרים שמעליהם התחלפו, ואפשרו רציפות, אך ללא הכשרה מקצועית 

  70ורקע מתאימים.

המאוכלס היה גדול יותר, כך נוצר הצורך בסיוע לאותם "סגנים" ובערים שונות הוקמו ככל שהאזור  

) "משמר"  בשם  שנקראו  העיר, "Watch"מה  שערי  על  לשמור  בתחילה  נועדו  אלה  משמרות   .(

 והורכבו מגברים שנקראו בעת הצורך על ידי הסגן.

 
למעט משימות צבאיות   , כאשר האחריות לרוב תחומי הפעלת הז'נדרמריה הלאומית,2009כפי שהיה בצרפת עד שנת  65

-Lutterbeck, pp. 23). ראה Police Nationale(  וענייני משמעת, עברה לאחריות משרד הפנים, בדומה למשטרה הלאומית 
34 . 

Emsley (1999). 
 שם, שם.   67
 16-201  ע"עשם,   68
 42-45שם, ע"ע  69
70 22.-p. 21pJeffries (1952),  
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הערים   מק  והתגברותגידול  יצרו  ומהן,  אליהן  ובדרכים  בהן  חדשהפשיעה  גנבים"   : צוע  "תופסי 

)Thief-takers  ,(  היו יזמים פרטיים שנשכרו לצורך לכידת שודדים והשבת רכוש גנוב. העובדה אלה

שהתחום היה לחלוטין לא מוסדר, הביא למקרים של גנבים שהתחזו ללוכדי גנבים, ולחוסר אמון 

תושבים,    700,000-כ  שמנה  לכרך עשרה הפכה  -ברוב העוסקים בתחום. לונדון של המאה השמונה

) פילדינג  הנרי  של  מינויו  והולכת.  גדלה  מפשיעה  וסבלו  בצפיפות,  לשופט Fieldingשחיו   (

)Magistrate  הקים כוח שנקרא "רצי רחוב   1749) בלונדון, הביא לתפנית משמעותית, כאשר בשנת

) ה"Bow St. Runnersבו"  משרד  ידי  על  שהועסקו  גנבים",  מ"תופסי  הורכב  זה  כוח  שופט "). 

 71כשכירים בלעדיים שלו, ועסקו בלכידת פושעים והבאתם לדין. 

פשיעה והבאת פושעים בהטיפול  שהתארגנות זו, ואחרות שהיו דומות לה, היו ראשיתה של הבנה  

עניינ ו   הלדין, הוא  ידה  וראוי שייעשה על  טעמה, אך השמירה על הביטחון והסדר משל המדינה, 

של הצבא. בשנת   נשארה באחריות הבלעדית ניינה של המדינה, כע ההציבורי, שמאז ומעולם  הוכר

גיוסם של   1780 נגד חוק שנועד להקל על  התחוללו מהומות בהיקף גדול בלונדון בעקבות מחאה 

קתולים לצבא הבריטי. המפגינים לא היו חמושים, אך אלימותם, והנזק שגרמו, לצד מספרם הגדול, 

"רצי רחוב בו" שנשלחו לתפוס ולעצור מפגינים, יכלו לתפוס הקשו על פיזורם. סגנים, אנשי משמר ו

רק בודדים מתוך הרבבות, והממשלה לא ראתה ברירה, מלבד להזעיק את הצבא. הצבא דרש את 

התפזרות המפגינים, ופתח באש על אלה שסירבו, מאות מפגינים נהרגו, ועוד עשרות נאסרו וניתלו 

  72בהמשך.

ים שעסקו בסחר עם המושבות באיים הקריביים, גוף אבטחה שיגן ארגנו סוחרים עשיר  1798בשנת  

הממשלה השתלטה על גוף זה, שנודע בשם "משטרת   1800על הרציפים שלהם מפני גניבות. בשנת  

 73נהר התמזה". 

זו הוקמה   1800בשנת   הוקם לראשונה כוח משטרה מאורגן, עפ"י חוק שעבר בפרלמנט. משטרה 

 בעיר הגדולה ביותר בסקוטלנד, גלאזגו.

כיהן כשר הממונה   Peel ,(74האיש שדחף להקמת המשטרה המודרנית בבריטניה, סיר רוברט פיל ( 

 1814בשנת    1822.75יה, בשנת  , בטרם מונה לשר הפנים בבריטנ 1818-ל  1812על אירלנד בין השנים  

יזם פיל את "חוק שמירת השלום באירלנד", שאפשר את הקמתו של כוח שעסק בשמירה על החוק 

ולא היה חלק מהצבא. בשנת   לגוף   1822והסדר,  נוסף, שהפך את הכוח החדש  נכנס לתוקף חוק 

תכלית שמירת הסדר, שלשמה הוקם כוח זה, הייתה הבסיס למשטרה שהקים   76קבוע, לבוש מדים. 

) המטרופוליטנית  המשטרה  בלונדון,  ולמשטרה The Metropolitan Police Serviceפיל   ,(

"המשטרה המלכותית האירית"   1867שהתפתחה באירלנד, "המשטרה האירית", שנקראה משנת  

 
71 Emsley (1991). 
72 Palmer, "The Irish Police Experiment: The Beginnings of Modern Police in the British Stanley H 

Isles, 1785-1795", Social Science Quarterly (Southwestern Social Sciences Association), Vol. 56, No. 
3 (1975), p. 412. 

73 21.-Emsley (1991), pp. 20 
 ) לשוטר בריטי, הוא על שמו. Peeler) או "פילר" (Bobbyהכינוי "בובי" ( 74
75 .175-pp. 174 Sinclair (2008) 
76 Jeffries (1952), p. 31. 
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)The Royal Irish Constabulary – RIC(  .שתי רות  למ להקמת  הבסיס  את  היווה  חוק  שאותו 

 היו שונות לחלוטין זו מזו: המשטרות, הן 

נועדו 1829המשטרה בלונדון, שהוקמה בשנת   וכל מאפייניה  , הייתה, כאמור, אזרחית במהותה, 

). עקרון זה קובע Policing by consentלהדגיש שהעיקרון שמנחה אותה, הוא "שיטור בהסכמה" (

רה ישנה  הסמכות החוקית לכפות את החוק, הרי שההעדפה היא להימנע מכך, שלמרות שלמשט

במטרה לזכות באמון הציבור. ביטויים חיצונים לתפישה זו היו צבע המדים שנבחר (כחול, בניגוד 

לאדום, אותו לבשו רוב יחידות הצבא) וכן העובדה ששוטרים לא נשאו נשק. המטרה הייתה להדגיש 

בין המשטרה, כגורם אכיפת חוק אזרחי, לבין הצבא, שבו נעשה שימוש ככל האפשר את ההבדל  

הופעלו יחידות צבא נגד מפגינים במנצ'סטר, ופתחו באש שהביאה   1819רחוק (בשנת  -בעבר הלא

 77איש ולפציעת מאות). 15להריגת 

בשנת   כגוף אחד  לפעול  שהחלה  באירלנד,  בשנת 1836המשטרה  פיל  שהקים  לגוף  ישיר  כהמשך   ,

זר 1814 כיבוש  ככוח  הבריטי  השלטון  את  ראו  ברובם  האירים  לחלוטין:  שונות  בנסיבות  פעלה   ,

היקף במטרה לסלק את הבריטים. משמעות הדבר -ומפעם לפעם פרצו באי התקוממויות רחבות

הייתה שהכוח, מתוקף היותו זרוע של השלטון הבריטי, יתקשה לפעול על פי העקרונות של שיטור 

למחצה. שוטרים לבשו מדים דומים לאלה  -ב מראשיתו על פי מאפיינים צבאייםבהסכמה, והוא עוצ

שלבשו חיילים סדירים בצבא הבריטי, צויידו בנשק חם, שכלל רובים מכודנים, אקדחים, רובי ציד 

 78יד.-ובשלב מאוחר יותר, גם נשק אוטומטי ורימוני –

, הורה המפקד 1843סטאן) בשנת  כאשר הצבא הבריטי בהודו כבש את מחוז סינד (כיום חלק מפקי

), על  הקמת כוח מקומי, שהוגדר במפורש כמשטרה ולא כצבא, Napierהצבאי, גנרל צ'ארלס נייפיר (

. תכלית המשטרה הוגדרה מראשיתה כסיוע לצבא בהשקטת המחוז. 79ותוכנן על פי המודל האירי

פקידה היה ביטחוני, הפכה צבאי, ועיקר ת- ), שנוהלה כגוף סמיThe Sindh Policeמשטרת סינד (

פורסם חוק המשטרה  וכאשר  לכוחות המשטרה האחרים שהוקמו בהודו,  להיות המודל  בעצמה 

, שנתן הרשאה רשמית להקמת משטרות מחוזיות בהודו, המודל שנקבע היה 1861ההודית בשנת  

 זה של משטרת סינד, כלומר המודל האירי. 

טוענים כי מעבר לעובדה הם  מקבלים את הגישה הזו,  חשוב לציין, עם זאת, כי יש חוקרים שאינם  

שהמשטרה בסינד הייתה חמושה ומופרדת מהצבא, אין כל הוכחה שנייפיר אכן השתמש במשטרה 

שבמאה  מסכימים  אלה  חוקרים  גם  זאת,  עם  סינד.  משטרת  את  עיצב  פיו  שעל  כמודל  האירית, 

ומייחסים זאת להחלטת משרד   העשרים אכן חלחלה השפעה אירית ברורה לשיטור הקולוניאלי,

שהכשרת קציני משטרה בכירים במושבות, תתבצע בבית הספר למשטרה   1907המושבות משנת  

 80 בפניקס פארק שבדאבלין.

 
77 Emsley (1991), p. 25. 
78 Sinclair (2008), p. 175. 
79 32.-Jeffries, pp. 31 
80 assessment", in: David M. -a case for re -Richard Hawkins, " The 'Irish Model' and the Empire 

Anderson and David Killingray (Eds.), Policing the Empire: government, authority and control, 
1830-1940 (Manchester: Manchester University Press, 1991), p. 19. 
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ומתן אימונים   (כלומר רובים)  חימוש המשטרה בנשקים ארוכים  :שלושת מאפייני המודל האירי היו

 ;שיכון השוטרים במתקנים ייעודיים ולא בתוך הקהילה; העדפה ל צבאיים כחלק מרכזי בהכשרה

 81והקמת משטרה ריכוזית לכל הטריטוריה. 

בראש  היה  ותפקידם  מושבה  כל  על  ההגנה  ממערך  אינטגרלי  לחלק  נחשבו  בקולוניות  שוטרים 

בטחוני.  ה  82ובראשונה  התגובה  כוח  עם  נמנו  כל  שוטרים  של  לרשותו  שעמד  בריטיצבאי  , מושל 

והחלק הצבאי באימונים ובהכשרה היה חשוב יותר מזה הקשור בתפקידים קלאסיים של אכיפת 

  83חוק, למרות שגם הם היוו חלק מההכשרה. 

 

 השיטור המודרני בארץ ישראל עד הקמתה של משטרת המנדט
ה האחריות לשמירה על הסדר, תחת שנות השלטון העות'מאני בארץ ישראל, היית  400לאורך רוב  

אחריות המושלים המקומיים, בין אם  היו כאלה שמונו ישירות על ידי השלטון המרכזי, ובין אם 

, הצליחו 1840היו כאלה שניצלו את חולשת השלטון המרכזי, שקיבל אותם בחריקת שיניים. בשנת  

לעשור של שלטון מצרי,  וניסו   העות'מאנים ליטול לידיהם מחדש את השליטה על הארץ, אחרי קרוב

   84לכונן בארץ גופים שיאפשרו להם לקיים בארץ חוק וסדר.

וז'נדרמריה עות'מאניות מודרניות, כלומר גופים שקיבלו שכר, ציוד והכשרה  בנייתן של משטרה 

מהשלטון המרכזי, ופעלו לאכיפת חקיקה כתובה, הייתה תהליך שנמשך לאורך עשורים, ולמעשה 

במלואו בכל חלקי האימפריה. העלייה בחשיבותה של ארץ ישראל בכלל וירושלים בפרט, לא הושלם  

הביטחון  על  שישמרו  גופים  ביצירת  הצורך  הגבירה את  בארץ,  העות'מאני  השלטון  חידוש  אחרי 

והסדר. בסוריה הגדולה בכלל ובארץ ישראל בפרט, שצירי התנועה בהן היו נתונים להתקפות של 

הציב דרכים,  ולאשודדי  סדירות  צבא  יחידות  העות'מאנים  בלט    85סדירות.-ו  על הדרכים  האיום 

מצדיות, אשר אויישו על ידי כוחות   17ירושלים, שלאורכה הקימו העות'מאנים  -בעיקר בדרך יפו

, שמשמעותו המילולית של  בוזוק-הבאשי  ıbozukşaB .(86בוזוק" (-סדירים, שנודעו בשם "באשי-לא

שמם הייתה "אלה שראשם הסתובב", הופעלו באזורים כמו הבלקן והמזרח התיכון.  הם לרוב לא 

 
81 policing the  -David M. Anderson and David Killingray, "Consent, coercion and colonial control 

Empire, 1830-1940", in: David M. Anderson and David Killingray (Eds.), Policing the Empire: 
government, authority and control, 1830-1940 (Manchester: Manchester University Press, 1991), p. 

4. 
82(London: Macmillan and Co. Ltd, 1939), p. 222. See:  Imperial Policing Charles W. Gwynn, 

Gwynn (1939). And: Tom Bowden, "Policing Palestine 1920-1936" in: George L. Mosse (Ed). Police 
Forces in History (Beverly Hills: Sage, 1975), p. 116. See: Bowden (1975). 

83 321.-pp. 316 Horne 
הצליח מוחמד עלי, מושל מצרים, שלכאורה היה כפוף לעות'מאנים, אך מעשית היה עצמאי לחלוטין,   1831-1840בשנים   84

לצאצאיו, נסוג בחזרה  להשתלט על ארץ ישראל וסוריה, ורק תחת לחץ אירופי ובתמורה להכרה בזכותו להוריש את תפקידו 
 למצרים. 

85 , Vol. 7, No. 1 Journal of Contemporary HistoryGlen W. Swanson, "The Ottoman Police", 
(January 1972), p. 253. See: Swanson (1972). 

עת ארץ  מבחר מאמרים בידי ירושלים", בתוך: יואב רגב ואלי שילר (עורכים), -שמואל אביצור, "לתולדות כביש יפו  86
 . 11, ע"מ  1988(ירושלים ותל אביב: הוצאת אריאל והחברה להגנת הטבע, )  ישראל
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מיסי ומגביית  שנתפסו  משודדים  שהוחרם  משלל  התקיימו  הכנסה  ולצורך  שכר,  מעבר -קיבלו 

 87מהמשתמשים בדרך.

בבאשי העות'מאנים-השימוש  עבור  אילוץ  היה  בשנת  בוזוק  שהקימו  ה"עסאקיר   1840,  י  - את 

"הארגון הביטחוני"), שתכליתו הייתה להוות, בדומה לז'נדרמריה   –  Asakir-i Zaptiyeזאפטיה" (

צבאי גוף  הייתה תהליך -בצרפת,  פריסתו  האימפריה.  ברחבי  הפנים  ביטחון  על  למחצה שאחראי 

שנה.  מעשרים  למעלה  האי  88שנמשך  מחוזות  מחדש  שאורגנו  אחרי  חוק  רק  במסגרת  מפריה, 

  89, החל גוף זה להיפרס גם מחוץ לאנטוליה והבלקן.1864הוילאייתים של 

נחקק חוק הז'נדרמריה, שהיווה את הפעם הראשונה שבה החל שימוש רשמי גם בשם    1869בשנת  

, אך  19-הצרפתי של הכוח. הז'נדרמריה הייתה כפופה למשטרה לאורך שנות השבעים של המאה ה

הופרד פיקוד הז'נדרמריה מפיקוד המשטרה גם   1879גוף נפרד לחלוטין. החל משנת    בפועל הייתה 

ולמושלים  באיסטנבול  הפנים  למשרד  כפוף  שהיה  משלה,  למטה  הוכפפה  והיא  רשמי,  באופן 

שהז'נדרמריה  בעוד  הקלאסיים,  השיטור  בתחומי  שיעסוק  כגוף  הוגדרה  המשטרה  המקומיים. 

למרות הניסיונות לייצר הסדרה לאופן הגיוס, ההכשרה    90ן פנים. תעסוק בנושאי סדר ציבורי וביטחו

והפריסה של הז'נדרמריה, בפועל לא הצליח השלטון העות'מאני לממש את תכניותיו, והז'נדרמריה 

אחיד בכל הנוגע לרמת יחידותיו, המשמעת שלהן והאמצעים שהועמדו - נותרה גוף שהיה מאוד לא

הוקמו במקומות שונים באימפריה, אך בפועל ז'נדרמים רבים   לרשותן. בתי ספר להכשרת ז'נדרמים

גם השכר הנמוך של הז'נדרמים הקשה על היכולת לחזק את   91הועסקו מבלי שעברו הכשרה כלשהי. 

פיאסטרים, בהשוואה   4.8היה שכרו היומי של ז'נדרם בעיר קוניה שבאנטוליה,    1880הכוח: בשנת  

  92פיאסטרים, שהרוויח פועל בניין.  7-ל

מאפיין נוסף של הז'נדרמריה, שהביא לעתים לתוצאות חיוביות ולעתים לתוצאות שליליות, היה 

בעבר למשל  כך  מקומיים.  תושבים  היו  לא  לשורותיה,  מהמגוייסים  גדול  רבים -שחלק  הירדן 

  93מהז'נדרמים היו צ'צ'נים וצ'רקסים, שהגיעו מהקווקז. 

הוקמו יחידות משטרה בערים יפו וירושלים בין   במקביל להקמת הז'נדרמריה באזורים הכפריים,

 94השאר, והחלה הפעלתן של יחידות משטרה קבועות. 

 
87 Journal of the Bazouks", -Richard Stevenson, "Beatson’s mutiny: William Beatson and the Bashi

Society for Army Historical Research, Vol. 86, No. 348 (Winter 2008), p. 268. 
88 53.-ir Özbek (2008), pp. 52Nad 
89 Arrangement of Zaptiye Institutions  -1869) -Ali Sönmez, "Zaptiye Teşkilatının Düzenlenmesi (1840

(1840-1869)", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih 
Araştırmaları Dergisi, Vol. 25, No. 39 (January 2006), p. 216.   

90 Century Ottoman Empire -Nadir Özbek, "Policing the Countryside: Gendarmes of the Late 19th
(1876-1908)", International Journal of Middle East Studies, Vol. 40, No. 1 (February 2008), p. 53. 

See: Özbek (2008). 
91 Özbek (2008), p. 54. 
 . 57שם, ע"מ   92
93  1921-Frontiers of the State in the Late Ottoman Empire: Transjordan, 1850Eugene L. Rogan, 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1999), p. 67 . 
 . 21-22ע"ע   ,)2004הוד (  94
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בני  היו  השוטרים  רוב  נמוכות.  היו  המשטרה,  של  וכשירותה  אמינותה  גם  לז'נדרמריה,  בדומה 

תופעה  גם  יצר  הנמוך  השכר  דתיים/עדתיים.  קשרים  בסיס  על  העדפה  לגלות  ונטו  המקום 

 95ו השוטרים ממתלוננים לשלם להם עבור קבלת שירותי משטרה.שבמסגרתה דרש

הבין ממעמדה  שנבעה  נוספת,  מבעייה  סבלו  העות'מאנים  האכיפה  האימפריה: -גופי  של  לאומי 

משנת   החל  האירופאיות  המעצמות  עם  שנחתמו  ההסכמים  נאלצו   1840במסגרת  ואילך, 

ויתורים אלה, שכונו "קפיטולציות", העות'מאנים לוותר על סממני ריבונות שונים בתוך שטחם.  

הפכו נתינים אירופאים בשטחי האימפריה העות'מאנית, לכאלה הכפופים לחוקי מדינותיהם, ולא 

לחוק האימפריה, בה שהו. גופי האכיפה העות'מאנים לא יכלו להתערב במקרה של סכסוך בין נתין 

והנציגות הדיפלומטית של מדינתו ש ל הנתין הזר, היא שהייתה בעלת עות'מאני לנתין אירופאי, 

שכאלה   במקרים  ואכיפה  שיפוט  האכיפה    –סמכויות  גופי  של  במעמדם  מאוד  שפגע  דבר 

 96העות'מאניים. 

חולשתם של גופי האכיפה העות'מאניים הרשמיים, הייתה גורם חשוב בהחלטתם לאשר לתושבים  

לא בשכר,  שומרים  להעסיק  עסקיים)  גופים  או  כפרים  (ערים,  כחוק. מקומיים  נרשמו  שאלה  חר 

פעילות לא רשמית מסוג זה התקיימה לכל אורך קיומה של האימפריה, ובשנותיה האחרונות ניסו  

השלטונות לתת לה תוקף רשמי. שומרים אלה (שנקראו "גפירים"), צויידו על ידי הגורם שהעסיק 

   97אותם, ועליו גם הוטלה האחריות להכשירם למשימתם.

בשנת   "השומר",  ארגון  של  והקמתו  מאוד,  נפוצה  הייתה  שכאלה  שומרים  אחרי 1909העסקת   ,

מוסדרת במסגרת ארגון "בר גיורא", הייתה בהתאם לחוק זה. ארגון -שנתיים של פעילות שמירה לא

יהודים ביישובים יהודיים, -"השומר" נועד, לתפישת מייסדיו, להוות תחליף להעסקת שומרים לא

 98יעילים. -ף לגופי הביטחון העות'מאנים הלאוכן כתחלי

בשנת   הצעירים  התורכים  המשטרה   1908מהפכת  האכיפה.  בגופי  גדול  לשינוי  גם  הביאה 

ה המאה  בסוף  שימשו  והסדר,  החוק  על  לשמירה  הנוגע  בכל  יעילים  לא  שהיו   19-והז'נדרמריה, 

ה המאה  הסולטאן    20-ותחילת  של  שלטונו  על  בשמירה  משמעותי  אלכמרכיב  השני. -עבד  חמיד 

, נעשה מאמץ גדול לשנות את אופיים של שני הארגונים. מהלך  1908כאשר הודח הסולטאן בשנת  

וארגון בגופים אלה,  הז'נדרמריה בכל רחבי -זה כלל הדחה של רבים מהפיקוד הבכיר  מחדש של 

לז'נדרמריה  (בדומה  המלחמה  במשרד  חדש  לאגף  בתחילה  הוכפפה  הז'נדרמריה  האימפריה. 

מתקני הכשרה במקומות   8הופעלו    1911. בשנת  1912הצרפתית), אך הוחזרה למשרד הפנים בשנת  

אמות ונקבעו  באימפריה  לגייס -שונים  מאמץ  גם  נעשה  ההכשרה.  לאורך  בנוגע  אחידות  מידה 

  99לז'נדרמריה תושבים מקומיים, במטרה לחזק את קשריה עם האוכלוסיה המקומית.

 
 שם, שם.  95
96 -Jews in Early Twentieth Christians, andOttoman Brothers: Muslims, Michelle Campos, 

Century Palestine (Stanford: Stanford University Press, 2010), pp. 83-84. 
 . 23 מ), ע"2004הוד (  97
 שם, שם.  98
99 258.-Swanson (1972), pp. 257 
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ת ביטחון הפנים השונים נפסקו כשהחלה מלחמת העולם הראשונה. כל התהליכים לשפר את כוחו

הצבא  של  הרביעית  הארמיה  של  הפעילות  מגזרת  חלק  ישראל  ארץ  הייתה  המלחמה  בשנות 

 העות'מאני, והוא היה הגורם המשמעותי ביותר בכל הנוגע להשלטת סדר בארץ. 

חיל ידי  על  פילדמארשל אדמו-כיבוש הארץ  בפיקוד  ( המשלוח הבריטי,  ), החל  Allenbyנד אלנבי 

עבר קו החזית בין העות'מאנים   1918. בחודשים הראשונים של  1918והסתיים בסתיו    1917בסוף  

לבריטים, בין נחל העוג'ה, צפונית ליריחו, ממזרח; לשפך הירקון לים התיכון, במערב. הבריטים 

 1918באוגוסט    1-ב  החלו לפעול בשטח שבשליטתם, כדי להפעיל מוסדות אזרחיים כמו המשטרה.

ובכפרים,  בערים  מקומיים  שוטרים  לגייס  צבאיים  למפקדים  שהתיר  בריטי,  צבאי  צו  פורסם 

- בהתאם לצו גוייסו למשטרות השונות כ  100ומשטרות עירוניות וכפריות החלו לפעול ברחבי הארץ. 

ים, איש, מחציתם רכוב  1,100-שוטרים בשטח שהיה תחת השלטון הבריטי, והמספר הגיע ל  340

 101, כשצפון הארץ נכבשה גם היא על ידי הבריטים. 1918אחרי סתיו 

עסקו בעיקר בתחומים כמו סיור ושמירה על סדר    1918המשטרות שהוקמו בהתאם לצו מאוגוסט  

בסוף    102ציבורי, אך לא עסקו בחקירות, שעל פי החוק העות'מאני היו באחריות תובעים פליליים. 

רץ ישראל לעבור קורסי הכשרה ראשוניים או קורסי קצינים, נשלחו לראשונה שוטרים מא  1918

בבית הספר ללימודי משטרה שהוקם בעיר איסמאעיליה שבמצרים. עבור רוב השוטרים והקצינים 

 103זו הייתה פעם ראשונה שעברו הכשרה מסודרת כלשהי בתחומי המשטרה. 

בהשבת  לצבא  ולסייע  והכפרים  הערים  לסייר בשטח שבין  היה  הרכובים  של השוטרים  תפקידם 

תחושת הביטחון. אחרי נסיגת העות'מאנים מהגליל המזרחי, תקפו בדווים מספר יישובים יהודיים 

ונבזזה, והבריטים נחשפו לקשיי   ננטשה זמנית  בסמוך לחלקה הדרומי של הכנרת. קבוצת דגניה 

בגז טבריה. הביטחון  מהעיר  שפעל  משטרתי  כוח  הבריטים,  באישור  הוקם  זאת,  בעקבות  זו.  רה 

ארגון  ליוצאי  שואבת  אבן  הייתה  יהודים,  היו  בה  המשרתים  ורוב  עליה  שהפיקוד  זו,  משטרה 

"השומר", שראו בה את התחלתו של כוח מגן עברי רשמי. בכיריה נשאו בהמשך, תפקידים בכירים 

מפקד התחנה היה בכור שלום שטרית, לימים שר המשטרה ישראל:  בתחום אכיפת החוק במדינת  

- בסקיקרישגהיה גרו    , שפעלה בעיקר במרחב הכפרי שמחוץ לעיר,ומפקד יחידת הרוכבים  ,הראשון

וגרא,   ישראל  משטרת  של  הראשון  ההכשרה  בסיס  מפקד  בתי לימים  שירות  של  הראשון  הנציב 

גרישקבסקיהסוהר לשוטרים   .  הספר  בבית  הקצינים  קורס  של  הראשונים  בוגריו  בין  היה 

  104באיסמעיליה, והוא נבחר מלכתחילה לשירות כקצין משטרה עקב עברו כקצין בצבא העות'מאני. 

היחידה הרכובה של משטרת טבריה מנתה כמה עשרות רוכבים, וכונתה על ידי תושבי האזור ועל 

רמריה". גרישקובסקי ואנשיו סיירו בגליל המזרחי, בשיתוף ידי האנשים ששירתו בה, בשם "ז'נד

פעולה עם יחידות צבא שהוצבו באזור. לצד גרישקובסקי שירתו מספר יוצאי ארגון "השומר" כמו 

ומאיר ספקטור. ניסנוב  לא    105צבי  גוף  הייתה  לרוב המשטרות האחרות,  בדומה  היחידה, שקמה 

 
100 , Vol. JournalPolice  ,Albert John Kingsley Heath, "The Palestine Police Force under the Mandate"

1, No. 1 (1928), pp. 78-79. See: Kingsley-Heath (1928). 
 . להלן: פרומר. 18), ע"מ  1973(תל אביב: משרד הביטחון,   השוטר היהודי בתקופת המנדטשמחה פרומר (עורך),  101
102 79.-pp. 78Heath (1928), -Kingsley 
 . 18פרומר, ע"מ  103
 ). 2009. להלן: רגב ( 87-88,  61-66), ע"ע  2009(נתניה: אחיאסף,   חיל פרשים אנויואב רגב,  104
 . 44, תיק 6רשימת מקבלי משכורות ביחידה הרכובה של משטרת טבריה, ללא תאריך, ארכיון "השומר", מיכל  105
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פן פחות או יותר קבוע, פעלו לצידה מבלי שהתגייסו, מסודר, ובנוסף לשוטרים ששירתו ביחידה באו

קולונל צ'ארלס הנרי -לוטננטגם חברים נוספים מארגון "השומר". הבריטים, כולל מושל הגליל,  

), היו מודעים לשימוש שעשתה היחידה גם באנשים שלא גוייסו בפועל לשרת Coxפורטנום קוקס (

 106בה, וקיבלו אותו.

כשהגיע למטה הממשל הצבאי הבריטי   1919אחיד למשטרה, התרחשה רק ביולי  הקמתו של פיקוד  

רשמי  בארץ, באופן  המוחזק    שנקרא  האוייב  שטח  קצין   ,)O.E.T.A South(דרום"     –"מינהל 

). המשימה שהוטלה עליו הייתה לארגן את השיטור Bramleyמשטרה בריטי וותיק, פרסי בראמלי (

בהודו לאיש צבא בריטי בכיר.   1867טי. בראמלי נולד בשנת  האזרחי בשטחי הממשל הצבאי הברי

ובגיל   בהודו,  פרטיים  ספר  בבתי  התחנך  בהודו    20הוא  הקולוניאלית  המשטרה  לשורות  התגייס 

כקצין. הוא התקדם בדרגות וכשפרצה מלחמת העולם הראשונה שימש כסגן המפקח הכללי של 

. במהלך המלחמה United Provinces of Agra and Oudh)המחוזות המאוחדים של אגרה ואוד (

קולונל בחיל המשלוח הבריטי בעיראק, ובסיומה שימש כמושל בצרה. - שירת כקצין בדרגת לוטננט

  107העברתו של בראמלי לארץ ישראל נבעה ישירות מהצורך לארגן כוח משטרה מקומי.

טחי הממשל הצבאי, החל בראמלי לפעול לאיחוד המשטרות עם מינויו כאחראי לביטחון הציבור בש

השונות, והפיכתן למשטרה קולוניאלית, על פי הדגם שהכיר מהודו.

 
 . 157), ע"מ 2009רגב (  106
107 nal of The Royal JourUnknown author, "Obituary Lieut.‐Colonel Percy Brooke Bramley, O.B.E.", 

Central Asian Society, Vol. 12, No. 1 (1925), p. 202. 
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 1926-1921  -שער ראשון: שתי הז'נדרמריות  

 פרק ראשון: הז'נדרמריה הפלשתינאית ("המשטרה המעולה") 

 בסוף ימי הממשל הצבאי  המצב הביטחוני 
, לקראת סיומו של הממשל הצבאי בארץ ישראל, היו מוצבים בארץ 1920בחודשים הראשונים של  

מ כ  5,000-למעלה  ועוד  קרביות,  במשימות  בריטיים  לכוח   2,000-חיילים  בנוסף  נוספים,  חיילים 

 1. םערבים בני המקואיש, כמעט כולם  1,300-המשטרה המתהווה שמנה כ

  2,ליון לירות שטרלינג ימ  2.5-הייתה למעלה מהצבאי בארץ ישראל,  הכוח  אחזקתו השנתית של  עלות  

, הלחץ גדול הן מצד הפרלמנט והן בתוך דרגי הממשלה עצמה (בעיקר באוצר) לצמצם אות  ופעלוה

 כחלק מהקטנת הצבא הבריטי העצום שנבנה במהלך מלחמת העולם הראשונה. 

שרר שהתקיים בארץ מאז סיום מלחמת העולם הראשונה,    ,באיבחודשים האחרונים של הממשל הצ

שקט   אי  הבריטי  בארץ  הצבא  ישראלומפקד  וארץ  קונגרייב במצרים  נוריס  וולטר  הגנרל   ,

)Congreve  שיגר בתחילת מאי ובו העלה הצעה 1920)  צ'רצ'יל,  ווינסטון  לשר המלחמה,  , מברק 

 ת שבאותה עת הוטלו על הצבא. להקמת ז'נדרמריה מקומית שתיקח על עצמה את המשימו

- במכתבו טען קונגרייב שהמצב הביטחוני הרגיש וחוסר היעילות של המשטרה (שאמנם מנתה כ

שוטרים, אך רוב אנשיה טרם עברו הכשרה כלשהי) מחייבים אותו לפרוס את חייליו בכל   1,300

האפשרו על  מאוד  ומקשה  רב,  כסף  עולה  לאימוניהם,  שמפריע  באופן  הארץ,  להזעיקם רחבי  ת 

 3למצרים, במקרה של מצב חירום שם. 

של נקו פיקודי  שלד  ועל  נמוכות,  דרגות  בעלי  של  מקומי  גיוס  על  שיושתת  כזה,  שגוף  סבר  גרייב 

קצינים ונגדים בריטיים, יוכל, אם יקבל הכשרה וציוד מתאימים, להוות תחליף זול ויעיל לנוכחות 

 4.הצבאית המוגברת בארץ ישראל

ובו  ,  ף למכתבו נספח שחיבר המינהלן הראשי של הממשל הצבאי הבריטי בארץ ישראלקונגרייב ציר

פירט כמה כוח אדם יידרש, לדעתו, כדי לחזק את אותה ז'נדרמריה, שלתפישתו צריכה להיות חלק 

ציין  קונגרייב  צבאי.  כוח  של  לאלה  יותר  דומות  יהיו  והכשרתה  משימותיה  כי  אם  מהמשטרה, 

עוד   ל  11שנדרשים  (מעבר  בריטיים  ועוד  שהיו  3-קצינים  הבודד   8),  לנגד  (מעבר  בריטיים  נגדים 

המגוייסים השהי מספר  של  משמעותית  הגדלה  גם  כללה  ההצעה  החדש.  הכוח  הרחבת  לצורך   (

, והגדלת 59-ל  46-, הגדלה משמעותית של מספר הקצינים המקומיים מ1,700-ל  1,315-המקומיים מ

. מכיוון שבדרום הייתה בעייה של פשיטות של בדווים, 643-ל  468-מספרם של השוטרים הרכובים מ

של , ולהקים יחידה קבועה  117-ל  45-את מספר השוטרים הרכובים על גמלים, מ  גם להגדיל  הוצע

 5. שתוצב בבאר שבערוכבי גמלים, 

 
1 30th --An Interim Report on the Civil Administration of Palestine, during the period 1st July, 1920

June, 1921, <The United Nations> website. URL:   
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/3d14c9e5cdaa296d85256cbf005aa3eb/349b02280a930813

052565e90048ed1c?OpenDocument 
 שם.  2
 . TNA/T/1/12601,  1920במאי   1מכתב מקונגרייב לצ'רצ'יל,   3
 . להלן: נספח קונגרייב  , שם. 1920במאי   1נספח מכתב מקונגרייב לצ'רצ'יל,   4
 נספח קונגרייב.  5
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מכיוון שלקראת המעבר לשלטון אזרחי ,  מכתבו של קונגרייב הועבר ממשרד המלחמה למשרד החוץ

ישראל בידבארץ  ולא  האזרחיות,  הרשויות  בידי  יהיה  בעניין  שהטיפול  הייתה  ההנחה  הצבא.,   י 

הועבר למשרד האוצר, מתוך כוונה ששם ייבדקו המשמעויות הכספיות של הנושא,   ממשרד החוץ

 לצורך קידום העניין. 

 

 הצעות להקמת גוף ביטחוני חדש
הנציב  הדאיגה מאוד את  בז'נדרמריה מקומית  בארץ  המוצב  הבריטי  הכוח  להחליף את  ההצעה 

הנכנס  (  ,העליון  סמואל  המתהווהאת  ו  ,)Samuelהרברט  המנדט  בממשלת  הראשי  , והמזכיר 

(ו דידס  במקצועו)Deedesוינדהאם  בכיר  צבא  איש  יוני  ,  בסוף  מזכר    1920.  החוץ,  העביר משרד 

שאמנם יש מקום   נכתבמזכר של דידס  באודות מכתבו של קונגרייב.    ,שכתב דידס למשרד האוצר

זמן קצר כל את הביטחון בארץ,    ערשיערלקיצוץ בכוח הצבאי הבריטי, אך אין לעשות זאת באופן  

כמו כן, העובדה שטרם היה ברור לחלוטין כיצד תגיב האוכלוסייה    19206.אחרי אירועי אפריל    כך  

מציאת פתרון שלא יותיר את   ההערבית לרעיון הקמת הבית הלאומי היהודי במסגרת המנדט, חייב

 הארץ חסרת הגנה. 

 וטלות שלוש משימות בארץ ישראל:דידס ציין שבעת כתיבת מזכרו, על הצבא מ

 ביצוע פעולות צבאיות מעבר לגבול במקרה של איום חיצוני על הארץ ותושביה.  .1

 .שמירה על הסדר והביטחון בתוך הארץ .2

 הדיפת פושטים שמגיעים מעבר לגבול.  .3

טען שאין אלטרנטיבה טובה לצבא בכל הנוגע לביצוע המשימה הראשונה, ועל כן אין לשקול   דידס

את הוצאתו המלאה מארץ ישראל בשלב זה. המשימה השנייה, לפי דידס, יכולה להיות מוטלת על 

המשטרה, שתתוגבר ביחידות רכובות שיוכלו להגיע במהירות למקומות שבהן יש צורך בתגבורות 

המקו ז'נדרמריה, לשוטרים  של  הקמתה  את  דידס  גם  הציע  השלישית  המשימה  לטובת  מיים. 

, ושתפעל בשיתוף פעולה הדוק עם  Palestine Frontier Forceשלתפישתו צריכה לקבל את השם  

 7.המשטרה, ובעצם תהווה כוח משטרה אזרחי לכל דבר בגזרות הספר, עליהן תהיה אחראית

טען שהכוח המוצע צריך לכלול מספר פלוגות שיורכבו ממוסלמים, נוצרים ויהודים, כשכל   דידס

פלוגה צריכה להיות מורכבת ממרכיב אתני אחד. את הפלוגות היהודיות הציע דידס להציב בגזרות 

בצפון וצפון מזרח הארץ, בהן היה מספר הפשיטות הערביות גדול יותר, מכיוון שהניח שבעת הזאת, 

שחשש פלוגו כפי  ברית,  בעלי  ככניסת  ולא  כאיום,  לארץ  ערבית  חדירה  לראות  ייטו  יהודיות  ת 

עם יהודיות בדרום הארץ ובבקעת הירדן,  -הוא הציע להציב פלוגות לא  8. שפלוגות מוסלמיות יעשו

 9. שאם וכאשר תהיה התיישבות יהודית בנגב, יהיה צורך להציב גם שם פלוגה יהודיתהסתייגות 

 
להלן: מזכר דידס   .TNA/T/161/21), 1920מיזכר מווינדהאם דידס להרברט סמואל, ללא תאריך (ככל הנראה אמצע יוני   6

 ) 1920(יוני 
 שם.  7
 שם.  8
 שם.  9
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ב  ראה  את דידס  שהטרידה  נוספת  לבעייה  גם  פתרון  זה,  מסוג  משמעותי  יהודי  כוח  של  הקמה 

ששהה בארץ מאז סיום מלחמת   10, הבריטים: הרצון לפרק את הגדוד העברי "הראשון ליהודה"

העובדה שהכוח הזה הורכב מחיילים    11. העולם הראשונה, תחת פיקודו של הקולונל אליעזר מרגולין

ותית פוליטית, והטרידה רבים בהנהגה הבריטית, שהתקשו להחליט יהודים, הייתה בעלת משמע

ושעדיף לא לפרקו, אך אם בכל זאת יפורק,   רבהמה לעשות בגדוד. דידס סבר שלגדוד משמעות  

 12. לגייס מייד את אנשיו לפלוגות היהודיות של הכוח החדש כדאי

ופיזורו של הגדוד ישרתו את   הפיקוד הצבאי, בראשות בולס וקונגרייב, לעומת זאת, סברו שפירוקו 

, כי 1920במרץ    12-האינטרס הבריטי בצורה טובה יותר. קונגרייב ציין במכתב שהעביר לפיקוד ב

את  כרגע  עויינים  שאינם  ערבים  בקרב  גם  לתסיסה  יגרום  ערבים,  פושטים  כנגד  בגדוד  שימוש 

 13. הבריטים, ויהווה מקור תמידי למבוכה עבור השלטונות

בשלב הדיונים על עתידו, מנה   ך והצטמק, כתוצאה משחרור הדרגתי של חייליו.הלהגדוד עצמו  

אישהגדוד   מאות  שכארבע  אחרי  כ,  בארץ  היו  לכן  קודם  בשלושת   5,000-שנה  יהודים  חיילים 

 14העבריים.  הגדודים

את המצדדים גיסא  התחוללו מהומות אלימות ביוזמה ערבית, חיזקה מחד    1920העובדה שבאפריל  

העובדה שאורגנו יחידות הגנה מאידך גיסא,    בכל צורה שהיא. של הכוח הצבאי היהודי    בשימורו

הונהגו בידי קצין יוצא הגדוד (זאב ז'בוטינסקי) וכללו מספר שהבריטים,    עם  יהודיות ללא תיאום

מחייליו שהיו בחופשה, חיזקה את עמדת הפיקוד הצבאי שאין לסמוך על כוח אורגני יהודי שיהיה 

 15.ם כל לאינטרס הבריטינאמן קוד

הסתיים השלטון הצבאי בארץ, והשלטון עבור לרשויות האזרחיות של המנדט הבריטי,  1920ביולי 

בראשו הנציב העליון הרברט סמואל. סמואל, בדומה לדידס, ראה חשיבות גדולה בשימור הכוח 

מחוייבות לרעיון הבית היהודי החמוש היהודי, הן כגורם צבאי משמעותי, והן כביטוי בריטי של  

  בארץ ישראל. 

 

 של פלשתינה  כוח ההגנה הקמתו ופירוקו של 
 1921ובמרץ    1920לאורך    והדיונים אודות מציאת פתרון יעיל וזול להגנה על שטחי המנדט נמשכ

לדיון בוועידה שכונסה בקאהיר בידי צ'רצ'יל, שנכנס ימים ספורים קודם לכן לתפקיד   הנושא  עלה

 P.D.Fושבות. צ'רצ'יל, בתמיכתו של סמואל, הציע פתרון בדמות הקמת כוח הגנה מקומי:  שר המ

(Palestine defence force)  ערבי והאחר  יהודי  האחד  גדודים,  משני  שיורכב   מקרבשיגוייסו    –, 

מגוייסים   לכלול  היה  היהודי אמור  הגדוד  הארץ.  בגדוד   מתוךתושבי  שנותרו  המעטים  החיילים 

 
  , היה גדוד שהוקם מחדש אחריRoyal Fusiliers-גדוד זה, שהורכב מיוצאי הגדודים העבריים שהוקמו במסגרת רג'ימנט ה 10

  40- וה  39- , ה38- מחדש של החיילים שהמשיכו לשרת בצבא, אחרי סיום המלחמה, שבמהלכה השתייכו לגדודים ה-הצבתם 
של הרג'ימנט. גדודים אלה שהורכבו ממתנדבים יהודים מבריטניה, ארה"ב וארץ ישראל, לחמו בארץ כחלק מכוחותיו של  

הרחבה אודות מושג  ות תמו בטרם השלים את אימוניו).  לא הספיק להילחם בפועל, כיוון שהקרב 40- אלנבי (הגדוד ה
   הרג'ימנט, מופיעה בהערת שוליים בהמשך פרק זה. 

 ) 1920מזכר דידס (יוני   11
 שם.  12
 . 528  ע"מ  ,סת"ה (כרך ראשון) 13
 . 792שם, ע"מ   14
 . 622שם, ע"מ   15
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חיילים  שנוע,  העברי יהיו  שחלקם  העתידיים,  המגוייסים  של  כסגל  ולשמש  אימונים  לעבור  דו 

 16.הגדוד הערבי אמור היה לכלול מגוייסים חדשים .משוחררים של הגדוד

בריגדיר להיות  (-מפקדו של הכוח המתוכנן היה אמור  וויליאם קוסטלו  ), Costelloגנרל אדמונד 

ההודית במהלך מלחמת העולם הראשונה.  12קצין בכיר בצבא ההודי המלכותי, שפיקד על חטיבה 

הוא צירף אליו שני קצינים   ,1921כשקיבל את הצבתו כמפקד כוח ההגנה של פלשתינה, באפריל  

טן, שהובילו את הקמת מטה היחידה, לקראת התחלת פעילותה: קפטן מייקל פיצג'ראלד בדרגת קפ

)Fitzgerald) וקפטן ויקטור לוי (Levy( .17 

הגדודים  לשני  בנוסף  לכלול  נועד  המתוכנן  והכוח  הצופים,  בהר  היה  שנבחר  המפקדה  מקום 

שייכללו בכוח החיילים שנותרו    לקביעההמקומיים, גם מספר יחידות ארטילריה. עם זאת, מעבר  

 18. מהגדוד העברי, טרם החל גיוס לכוח

ה, כאשר סמואל הציע גיוס שאלת תנאי הגיוס של הכוח המוצע, עלתה לדיון גם היא באותה וועיד

ואז שחרור, למרות שהיה מודע לבעייתיות של הדבר עבור  לתקופה של שנתיים עד שלוש שנים, 

ש ערבים  שהמגוייסים  יהודים,  למגוייסים  בניגוד  ממושכת,  שירות  לתקופת  גיוס  עדיפו ה עדיפו 

כת שירות שירות קצר ואז שחרור. הפשרה שהתקבלה הייתה לאפשר למגוייסים לחתום על האר

 19. בתום תקופת השירות הראשונה

התנפלו קבוצות של ערבים   ןהתחוללו מהומות דמים בכל רחבי הארץ, במהלכ   1921בתחילת מאי  

תל אביב. ו  ירושלים, בפתח תקווה, ברחובותיפו,  על נקודות יישוב יהודיות. התקפות התקיימו ב

תל אביב שבו שהו מספר יהודים. -יפו  ובית בגבול  "בית החלוץ"בראשון ובשני במאי הותקפו ביפו  

ביי,  עבדין  הערבי,  סגנו  ידי  על  והוחלף  יום  באותו  בירושלים  שהה  הבריטי  שמפקדה  המשטרה, 

דיווחים על המתרחש   20נמנעה מהתערבות ובמקרים מסויימים אף היו שוטרים שסייעו לתוקפים. 

, כבר ביום הראשון והוא פנה לדידס בדרישה שיוצאי הגדוד שנמצאים בתל הגיעו לקולונל מרגולין

היסוסים,  אחרי  התוקפים.  בבלימת  לסייע  כדי  אביב,  תל  יפו  גבול  על  ויוצבו  נשק  יקבלו  אביב, 

למרגולין   והעביר  דידס,  לחיילים   18הסכים  שיימסרו  בכדי  ותחמושת,  תורכיים  רובים 

  21. המשוחררים

בצרפנד הגדוד  קצינים,    בבסיס  שני  עת  באותה  ו  24שהו  שנפצע   8-נגדים  לשעבר  חייל  חוגרים. 

באירועים, יצר קשר עם חבריו בצרפנד ועדכן אותם בדבר המתרחש ביפו ותל אביב. כאשר שמעו על  

תל אביב. הקצין הבכיר ששהה במקום, מייג'ור ניל   -כך, התארגנו החיילים ליציאה לכיוון גבול יפו

)Neilה לדעת  דרש  שישובו ),  דרש  בשלילה,  נענה  וכאשר  מרגולין,  של  דעתו  על  נעשה  הדבר  אם 

 22. לבסיס, אך הם התעלמו ממנו, העמיסו רובים ותחמושת על רכב, ונסעו צפונה

 
16 .90-, pp. 89Knight (2008) 
17 Middle East Centre Archives, St  ,Letter from Fitzgerald to Ted Horne regrding the PDF, 1971

Antony’s College, Oxford (See: MECA)/G2/ No. 30. See: Fitzgerald. 
 שם.  18
 . TNA/AIR/9/19,  1921דיווח אודות הוועידה בקאהיר, אפריל   19
 . 31ע"מ   )2016גורן (  20
21Basingstoke,  (Palgrave Macmillan: The Jewish Legion and the First World WarMartin Watts, 

2004), pp. 237-238. See: Watts. And: Elias Gilner, War and hope (New York: Herzl Press, 1969), pp. 
400-406. See: Gilner. 

22406.-238, and: Gilner, pp.405-Watts, pp. 237 
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חמושים בקו הראשון, סייעה בהפחתת התקריות האלימות במקומות שאליהם  החיילים  ה נוכחות  

-Sebag(  מונטיפיורי-ג'פרי אדמונד סבאג מייג'ור  במאי, הגיע מירושלים    3-הגיעו. ביום השלישי, ה

Montefiore(  ,מפקד בית הספר לשוטרים, ומונה כמפקד זמני של משטרת יפו, במקום עבדין ביי ,

 מספר שעות קודם לכן, דבר שתרם גם הוא להפחתת המתח. באותו יום נדרש מרגולין, שלמד רק  

י הפיקוד הבריטי. מרגולין קיבל על עצמו על הגעתם העצמאית של חייליו לשטח, לתת הסברים בפנ

את האחריות למעשיהם של חייליו ואף הביע תרעומת על חוסר שיתוף הפעולה מצד מייג'ור ניל. 

) הייקראפט  וועדת חקירה בראשות השופט  בפני  ) שמונתה בעקבות Haycraftהוא העיד בהמשך 

הקשים אבהאירועים  תל  על  הגנה  הייתה  שמטרתו  דבריו  על  וחזר  סמואל  ,  טבח.  סכנת  מפני  יב 

הבהיר למרגולין שבעקבות מעשיו עליו לבחור בין משפט צבאי לבין התפטרות, ומרגולין התפטר 

  23. וחזר לארצו, אוסטרליה

אירועים  ב התנהגות הגדוד העבריבמאי שלח סמואל מכתב לשר המושבות ובו ציין שבעקבות  12-ב

ההגנה   כוח  את  להקים  ניתן  לא  צייןהמתוכנןהאחרונים,  סמואל  התנגדות הערבים  ש  .   הביעו 

יהודי,   בפיקוד  היהודים    ודרשוליחידות  ואילו  הבריטים,  בידי  יהיה  ליחידות   התנגדושהפיקוד 

וערבים יהודים  של  וחיזוק  סמואל  .מעורבות  המשטרה  הגדלת  את  דבר -כפתרון  ההציע  ביניים, 

שר המושבות שלח תשובה, שמונה   24. םשחייב, לדעתו, גיוס משמעותי של קצינים ונגדים בריטיי

משרדית שהוקמה בעקבות האירועים, -ימים מאוחר יותר, שהתבססה על מסקנות של וועדה בין

הוא ציין שהוועדה המליצה על  ובה הביע הסכמה עם סמואל שאין אפשרות להקמת כוח ההגנה.  

וציין   המשטרה,  במסגרת  שתפעל  בריטי,  בפיקוד  מקומית  ז'נדרמריה  להבין  הקמת  הצליח  שלא 

, גם סמואל תומך בהקמת ז'נדרמריה מקומית שתפעל במסגרת המשטרהממכתבו של סמואל האם  

  25שאינו חלק מהמשטרה. כוח בהקמת או שהוא רצה  

לפחות,  שנתיים  של  לתקופה  לסיפוח  אישור  ביקש  הוא  תמציתית:  הייתה  סמואל  של  תשובתו 

שה קציני פרשים, שלושה קציני רגלים, שלושה שתהיה אפשרות להאריכה לעד עשר שנים, של שלו

שיוגדר  הכוח,  כל  מפקד  שיהיה  לפחות,  קפטן  בדרגת  וקצין  רגלים,  סמלי  שלושה  פרשים,  סמלי 

 26.כ"רזרבה משטרתית מיוחדת"

אפשרה   נוסף  כוח  בהקמת  הצורך  עצם  לגבי  המושבות  למשרד  סמואל  בין  לשלטונות ההסכמה 

תכוונת להקים גדוד משטרה מקומי, שמפקדיו יהיו בריטיים ביוני שהממשלה מ  3-לפרסם ב  המנדט

והוא יזכה לאימון וציוד ברמה גבוהה. הוא ציין שהאירועים האחרונים מחייבים את דחיית הקמת 

 27.למועד אחר PDF-ה

 

 הפלשתינאיתהקמת הז'נדרמריה 
, היהודים  את  מאוד  להכעיס  עלולים  החדשים  שהרעיונות  לכך  מודעים  היו   המושבות  ומשרד  סמואל

 הציע,  לכן.  ערבים  בידי  מהם  עשרות  רצח של  כללהאשר  אלימות קשה שהופעלה נגדם    אחרי  בעיקר

 
23 408.-238, and: Gilner, pp. 407-Watts, pp. 237 
 .  TNA/CO/733/3,1921במאי   12מכתב מסמואל לשר המושבות,   24
 ., שם1921במאי    20מכתב משר המושבות לסמואל,  25
 , שם. 1921ביוני  4מסמואל לשר המושבות,   203מברק מספר  26
 .3מ ", ע1921ביוני   5,  דאר היוםהרברט סמואל, "הצהרת הנציב העליון",   27
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. חירום  בשעת  לפתוח  יורשו  התושבים  אשר,  חתומות  נשק  תיבות  היהודיים  ליישובים  לחלק  סמואל

מצדו,    28למקום.   הממשלה  כוחות  של  להגעתם  עד  עצמם  על  להגן  היישובים  יוכלו  כך צ'רצ'יל, 

כדי לקחת   ינצלו זאת הסתייג אמנם ממסירת נשק לאנשים שלא הוכשרו לכך, ואף חשש שחלקם  

 29. את החוק לידיים, אבל ראה בחימושם של יהודים,  פתרון שיכול דווקא לסייע בהרתעת הערבים

על אופיו של הכוח המוצע, הכינה המזכירות הראשית של המנדט, בדרג הבכיר  במקביל לדיונים  

 500בסיוע הפיקוד הצבאי בארץ ישראל, הצעה להקמתה של ז'נדרמריה בפיקוד בריטי, שתכלול  

היא    27-איש בסך הכל. ב נקבע שמטרתו של הכוח המוצע  דיון שבו  נערך  למשטרה   לסייעבמאי 

ר הציבורי בתוך שטח המנדט. הגוף המוצע אמור באבטחת הגבול ובטיפול בביטחון הפנים ובסד

 30. להיות בפיקוד בריטי מלא, אך רוב מגוייסיו יהיו בני הארץ, ערבים ויהודים

 והכוח   במידה  גם  .איש, יהיה בפיקוד של קצין בריטי  25-נקבע שכל כוח משימה שימנה למעלה מ

 הטלת  מפני  רתיעה  זה  בשלב  ניכרת,  מקרה  בכל.  בריטי  נגד  בראשו  יעמוד   כי  הומלץ,  יותר  קטן

 . הארץ  בני על, קטנות אפילו, יחידות על הפיקוד

לשלוש קבוצות האוכלוסיה העיקריות בארץ (מוסלמים, נוצרים ויהודים),   גיוס  לא נקבעו מכסות

יתר, הנושא -ייצוג או ייצוג- ווצר מצב של תת יאלא הוגדר שיגוייסו המתאימים ביותר, ורק אם י

בנוסף לשלוש .  ייעשה מאמץ שהייצוג של העדות השונות יהיה דומה לייצוגן במשטרהייבחן מחדש, ו

קפריסאים ושל  צ'רקסים  של  לגיוס  המלצה  גם  הועברה  המקומיות,  מעורבהעדות  לא  שהיו   ים , 

, במידה והדבר יהיה אפשרי. הוועדה גם קבעה שבגיוס יהודים תינתן העדפה עדתית-במתיחות הבין

דבר שיכול ללמד על מגמה מכוונת של הפחתת מספר המגוייסים   -בעלי וותק בארץ  לבני מושבות  

 31.יוצאי הגדודים העבריים, שרובם הגדול לא היו מבני הארץ

הגבול המזרחי,  אזור  על פי ההצעה, הגוף יעסוק בשמירה על ביטחון הפנים ברוב אזורי הארץ, למעט  

המשטרה בידי  תישאר  עליו  בארץ, יחיד  הצבת  .שהאחריות  קבע  בסיסי  בששה  ז'נדרמריה  ות 

למקומות שבהם   והעברת אנשיהןנקודות משטרה    סגירה שלאפשר  נועדה לממטולה ועד באר שבע,  

לחלוקה  בהתאם  פעולה  אזורי  לשני  חולקה  הז'נדרמריה  האזרחית.  המשטרה  בתגבור  צורך  יש 

  100  גם  תכלולנין,  'בג  תשכון  כי  שהוצעאזור הצפוני,  המפקדת    :שהוגדרה על ידי הפיקוד הצבאי

שבהם  למקומות  להגיע  יוכלו  בעזרתם  ממונעים,  רכב  כלי  יועמדו  שלרשותם  רגליים,  ז'נדרמים 

שבכל אחד מהם נוספים באזור הצפוני,  שלושה בסיסי הפעלה    הוצעה הקמת  .יידרשו בעת הצורך

בירושלים,    תמוקםז'נדרמים רכובים: מטולה, ביסאן וטול כרם. מפקדת האזור הדרומי    50יוצבו  

הז'נדרמים    תכלולו שמספר  כך  הפעלה,  בסיס  בהגם  לשהות  על  ועמי  שאמורים  בסיסי 150ד   .

נן בהם תוכ  ובכל אחד מהםההפעלה הנוספים שהוצעו עבור האזור הדרומי, היו בלוד ובבאר שבע,  

 32. ז'נדרמים רכובים 50להציב 

לירות שטרלינג, שרובו יועד למשכורות   69,000-ההצעה המפורטת כללה גם הצעת תקציב כולל של כ

  33. ז'נדרמים מקומיים  462-נגדים מקומיים ו 38קצינים, נגדים ופקידים בריטיים, של  28של 

 
 . TNA/CO/733/3, 1921ביוני  4מסמואל לשר המושבות,   204מברק מספר  28
 ., שם 1921ביוני    18מברק משר המושבות לסמואל,  29
 ., שם1921ביוני  13מכתב מסמואל לשר המושבות,   30
 שם.  31
 שם.  32
 שם.  33
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היו מודעים היטב לכך שהתנועה הציונית, שציפתה להקמתו של כוח ביטחון יהודי   סמואל ודידס

ה הקמת  מביטול  תתאכזב  הלאומי,  הבית  מבניית  במציאת PDF-כחלק  מעוניינים  היו  כן  ועל   ,

לביקורת  הצדקה  שישנה  ההבנה  רקע  על  בעיקר  עימם,  לחיות  ליהודים  גם  שיאפשרו  פתרונות 

. ביטויים לתחושות הציבור היהודי הופיעו בעיתון 1921רועי מאי  היהודית על תפקוד המשטרה באי

פרסם   1921לממשלת סמואל: שבוע אחרי סיום אירועי מאי    לאוהד מאוד"דאר היום", שנחשב  

תמיכה  והביע  המשטרה,  את  בחריפות  ביקר  בארץ,  הביטחון  מצב  אודות  נרחב  מאמר  העיתון 

סים, זאת עד לרגע שבו יתאפשר להקים כוח בהקמתה של "משטרה נכרית", גם במחיר העלאת מ

 34. הגנה יהודי

כנייטרלי מבחינת שייתפש  ראה בהם גורם    הוא  .גיוס הקפריסאיםב  מסיבה זו ראה סמואל חשיבות

הערביםהיהודים  מבחינת  כעויין  ייתפש  ולא  הבריטי ,  העליון  לנציב  הועברה  סמואל  של  פנייתו   .

) סטיבנסון  מלקולם  הוא )Stevensonבקפריסין,  יוונים  שגיוס  טען  סטיבנסון  ממנה.  שהסתייג   ,

צפויים להזדהות באופן מוחלט   ונאסר בעבר, ואילו התורכים המוסלמים  תבעייתי מבחינה פוליטי

לגיוס תורכים קפריסאים, וחשב -עם הערבים. סמואל לא הסכים עם טענתו של סטיבנסון בנוגע 

יהיו מקומיים, אך צ'רצ'יל קיבל את עמדת שהיהודים יוכלו לקבל בהבנה מוסלמים, ובלבד שלא  

  35.סטיבנסון ופסל גיוס קפריסאים

, אך צ'רצ'יל הסתייג וסבר שיש לגייס, אם מהלבנט   סמואל ביקש מצ'רצ'יל לשקול גם גיוס ארמנים

במקום  שיוצבו  ברגע  לערוק  עלולים  האמין שהם  שכן  של ארמנים,  בכלל, מספר מצומצם מאוד 

 36. שיהיה קרוב לבתיהם

הז'נדרמריה הקמת  אודות  המנדט  שלטון  של  הרשמית  מיום  הודעתו  התקבלה   ,1921ביוני    3, 

ידי רוב   קידם בברכה את קטן מהיישוב שחלק  היה, עם זאת,  הציבור היהודי.  בקרירות רבה על 

ומקצועיות יעילות  ליתר  היישוב  37. הכוח החדש, בציפייה  להנהגה   רוב  גורמים הקרובים  (בעיקר 

רובו ערבי, ובהכרח -הציונית הרשמית) הביע חשש שמדובר במהלך שיביא להקמתו של כוח שרוב

ביוני התכנס הוועד הלאומי של יהודי ארץ ישראל לאספה   30-ל  28-בין ה   38. עויין ליישוב היהודי

הנוכח רוב  הז'נדרמריה.  הקמת  על  בהחלטה  השאר  בין  ודן  חריפה בירושלים  התנגדות  הביעו  ים 

הקמת כוח משטרה בריטי. במסמך הסיכום של האספה נקבע כי ל  בדרישהלרעיון והביעו תמיכה  

גיוס מספר גדול   ,נוידהי ,  הציבור היהודי יכול להסכים להקמת הכוח החדש רק "בתנאים ידועים"

אוכלוסי ריכוזי  שבהם  אזורים  על  אחריות  וקבלת  יהודים  יהודייםישל  תיענה ובמי.  ה  ולא  דה 

 39. יקרא לציבור היהודי להימנע מלהתגייס לכוח החדשהזהיר הוועד, הוא  תביעתו, 

לה,  ומחוצה  בארץ  יהודיים  מגורמים  פניות  הבריטים  אצל  התקבלו  הבאים  החודשים  לאורך 

בכל זאת להקים כוח יהודי, שיתבסס על חיילים משוחררים ששירתו בגדודים העבריים.   שהציעו

עד למשרד ראש הממשלה,    והועברו  40,התקבלו בשגרירות הבריטית בארצות הברית  פניות שכאלה

הציונית. התשובה הבריטית, שדחתה את  עבור התנועה  רגיש מאוד  בנושא  הבנה שמדובר  מתוך 

 
 . 1-2, ע"ע  1921במאי  11,  דאר היוםמאמר לא חתום, "הביטחון העממי",  34
 . TNA/CO/733/4, 1921באוגוסט  11, ומכתב משר המושבות לסמואל,  1921ביולי  31מכתב מסמואל לשר המושבות,   35
 שם.  36
 .2מ ", ע1921ביולי  7,  דאר היוםמאמר לא חתום, "סר הרברט סמואל",    37
 .2מ  ", ע1921ביולי   18, הצפירהמאמר לא חתום, "מכתב מירושלים",  38
 . 3הודעת הוועד הלאומי ליהודי א"י, שם, ע"מ   39
 . TNA/CO/733/10, 1921באוגוסט  4מכתב מג'ייקוב כהן לשגריר הבריטי בוושינגטון,   40
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ההצעות היהודיות, קבעה שהפתרון שמציעה הממשלה הבריטית לסוגיית הביטחון בארץ ישראל, 

   41.הוא פתרון מספק

ו פתרון שאליו התייחסו הבריטים, היה הקמתה של יחידת משטרה עירונית בתל אביב, חלק מאות

-, שבוע אחרי ההודעה על דחיית הקמתו של ה1921ביוני    10-שעל הקמתה הוכרז רשמית כבר ב

PDF,קצין, שני נגדים ועשרה שוטרים, ובתוך חודשים ספורים גדל   . משטרה זו כללה, עם הקמתה

 43. רוב המגוייסים, כולל המפקד חיים אלפרין, היו יוצאי הגדודים העבריים  42. מספר זה פי שלושה

גוף זה עסק אמנם בעיקר בשיטור אזרחי, אך העובדה שכל המגוייסים אליו היו יהודים יוצאי צבא, 

כל רקע בהכשרה משטרתית   לעבוד כשוטרים(חלקם  ללא  כל הכשרה   המשיכו  ללא  במשך שנים 

 פורמאלית), הייתה בעלת משמעות בכל הנוגע לרצונו של השלטון להמחיש ליהודים שהם לא ננטשו.

הז'נדרמריה בשם "המשטרה המעולה" (תרגום בן התקופה לביטוי העיתונות העברית כינתה את  

Mounted Police(  עברית, דבר שיצר בלבול והביא לכך שבמקרים שהפך להיות מעין שם רשמי ב

 בשם "המשטרה המובחרת".על ידי העיתונות מסויימים כונתה היחידה 

) ביושר  וויליאם  פרדריק  המייג'ור  מונה  הפלשתינאית,  הז'נדרמריה  מפקד  ),  Bewsherלתפקיד 

זה   פעילותה.    לכל אורךששימש בתפקיד  פני מייג'ור סבאגתקופת  על  טיפיורי, מונ-ביושר הועדף 

 מפקד המשטרה ביפו, שהציע עצמו לתפקיד. 

מונטיפיורי, תוארה לימים על ידי מפקד המשטרה לעתיד, אלן סונדרס - העדפת ביושר על פני סבאג

)Saundersה כסונדרס סיפר לחיים ארלוזורוב בשיחה פרטית שנער  44שנבעה מהיותו יהודי.   ו), ככז

עשור מאוחר יותר, כי סמואל לא רצה יהודי לתפקיד, שכן רצה להדגיש שהכוח החדש יהיה חסר 

  45פניות. 

, לעומת זאת, קשה שלא להגיע מונטיפיורי- משטרתי של סבאג-כאשר בוחנים את המסלול הצבאי

מונטיפיורי -למסקנה, שסמואל רצה מישהו שהרקע שלו יותר קשור בפעילות צבאית טהורה: סבאג

(1893נולד בשנת   . הוא הוצב 21-) ה Lancers, והתגייס לשורות הצבא, כקצין ברג'ימנט הרמחים 

רה הצבאית הראשי כקצין המשטרה הצבאית היחידתי, ובהמשך התקדם לתפקיד עוזר קצין המשט

של כוח המשלוח המצרי, בפיקוד אלנבי. הוא נחשב לאיש מקצוע טוב, וזכה פעמיים לציונים לשבח, 

אך לא היה לו כל רקע בהכשרת לוחמים, או בהובלתם לקרב. אחרי הקמת הממשל הצבאי, צורף 

בראמלי. -סבאג המשטרה,  מפקד  של  כעוזרו  בתחילה  ושימש  המשטרה,  לשורות   46מונטיפיורי 

ראוי לציין, שלמרות   47בחודשים הבאים, כאמור, הוא פיקד על בית הספר לשוטרים ועל מחוז יפו. 

 
 ., שם 1921בנובמבר   5מכתב מתת מזכיר המדינה במשרד החוץ לשגרירות בוושינגטון,   41
),  1991(ירושלים: משטרת ישראל,  התפתחות השיטור העברי מתקופת המקרא ועד קום מדינת ישראל  יהודה אלירם, 42
 ). 1991להלן: אלירם ( .88-86ע  "ע

 .3מ ", ע1921ביולי   12,  הצפירהמאמר לא חתום, "המשטרה",  43
 מונטיפיורי. אחיינו של סר משה -סבאג מונטיפיורי היה בן  44
 .  1931באוגוסט    02חיים ארלוזורוב, רישום ביומן,   45

https://benyehuda.org/arlosoroff/jj_aug1931.html 
46 (London:  1919-List of Etonians who fought in the great war, 1914Edward Littleton Vaughan, 

Printed privately for Eton college by P. Lee Warner, 1921), p. 224. And:  
The London Gazette, issue 31659, 19 November 1919, p. 14637. And:  

The London Gazette, issue 30730, 7 June 1918, p. 6735. And: 
The London Gazette, issue 31383, 5 June 1919, p. 7174. 

הכפיפות של יחידות טריטוריאליות במשטרת המנדט, ושל משטרות רבות  כיום, ובהן משטרת ישראל, מתחילה במטה ארצי   47
), שתחתיהם פועלות Divisions), שתחתיהם פועלים מרחבים או נפות (Districtsאו מפקדה ארצית, תחתיה פועלים מחוזות ( 
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ציוני מובהק, בקרב שוטרים יהודים הוא דווקא היה -מונטיפיורי כפרו- שהבריטים ראו את סבאג

 48זכור כקצין שגילה כלפיהם יחס עויין. 

נולד בשנת   יל רגלים, שרוב מסלול השירות שלו כלל , ושירת בצבא הבריטי כקצין ח1886ביושר 

, הגוף Home forces-תפקידים של הדרכה ופיקוד. במלחמת העולם הראשונה הוא סופח בהתחלה ל

הועבר לשירות   1916שריכז את ההכשרה של המגוייסים הרבים, בטרם העברתם לחזית, ובשנת  

אחרי    49.בחטיבת רגלים  בצרפת, שם פיקד על בסיס הכשרה בתחום הרובאות והיה קצין מבצעים

ובשנת   בתפקידו,  ביושר  המשיך  במטה   1920המלחמה  תפקידים  במספר  ושימש  לבריטניה  שב 

(כיום  סאלם  בביר  ההודית  (לאהור)  השלישית  הדיוויזיה  במטה  מטה  כקצין  להצבתו  עד  הצבא, 

דיוויזייה   אודות  שכתב  ספר  של  חיבורו  את  סיים  שם  סירני),  נצר  בקיבוץ  אלנבי"   51"חוות 

)highlands חיבור שקנה לו שם בקרב הפיקוד הצבאי, ) הסקוטית במהלך מלחמת העולם הראשונה ,

 50וסייע להבלטתו בין קציני המטה שישבו בארץ.

במטה שירתו  ביושר  בריטיים,    הז'נדרמריה  לצד  קצינים  שלושה  מפקדעוד  קפטן   עוזר  היחידה 

קפטן ), קצין הלוגיסטיקה  Fiddesפידס (  .לכסנדר מאקפטן  ), קצין הקשר  Hopeהופ (רתור ססיל  א

  51.רחמן אפנדי עריקאת-) וקצין קישור מקומי, לוטננט עבד אלPaleyפיילי ( טאונסנדג'ורג'  

ב ישב  היחידה  למטה  עבר  חודשים  מספר  וכעבור  בירושלים,  מתקן צרפנד תחילה  גם  שכנו  שם   ,

 ההכשרה והמחסן המרכזי. 

, פלוגת Aפלוגה  בירושלים הוצבה  יחידות הקצה, בהתאם לתכנון, נפרסו בנקודות שונות בארץ:  

). פלוגה PDF-ועד במקור להיות קצין מטה בכאמור, נחיל רגלים, בפיקודו של קפטן פיצג'ראלד (ש

B  פופקס (את'לסטאן  , בפיקודו של קפטןPopkess 52. לוגת רגלים גם היא, הוצבה בראש פינה), פ 

פופקס לא נשאר בתפקידו זמן רב, אלא חזר לשירות פעיל בצבא, ובהמשך התמנה למפקד משטרת 

 Lockhart .(54הוא הוחלף על ידי מייג'ור לזלי קית' לוקהארט ( 53נוטינגהאם. 

בפיקודו של מייג'ור לאונרד   Aבנוסף הוקמו שתי פלוגות פרשים ופלוגת רוכבי גמלים. פלוגת פרשים  

)Leonard  ופלוגת פרשים ,(B   ) בפיקוד מייג'ור הווארדHoward .פלוגת רוכבי   55), אשר הוצבו בג'נין

 56.שבע ת'מאני), הוצבה בבארו גמלים, בפיקוד של קפטן פאיז ביי אדריסי (קצין לשעבר בצבא הע

 
). בעבודה זו השתמשתי בביטויים המקובלים בישראל לתיאור היחידה  Postsלות נקודות (), ותחתיהן פועStationsתחנות (

 הטריטוריאלית המקבילה. 
 . וגם:  57ע"מ פרומר,  48

Horne, p. 48-49. 
49  War Office, The Half-Yearly Army List Revised for the Period Ending 31st December 1940 
(London: His Majesty's stationary office, 1941), p. 180. See:  1940 Half-Yearly list. 
50  Major F. W. Bewsher, The History of the 51st (Highland) Division (Edinburgh and London: William 
Blackwood and Sons, 1921), pp. ix-xi. 

51 Fitzgerald. 
 שם.  52
53 Horne, p. 98. 
54  Yearly Army List Revised for the Period Ending 31st December 1941-The HalfWar Office, 

(London: His Majesty's stationary office, 1942), p. 414. See:  1941 Half-Yearly list. 
, אך מכיוון שאסקדרון,  על פי המסורת הבריטית  ,(Squadron)הבריטים כינו יחידות פרשים וגמלים בשם "אסקדרונים" 55

 .בהקשר לז'נדרמריה, מקביל בגודלה לפלוגה בצה"ל, אשתמש במונח המקובל בעברית ליחידות מסוג זה 
56 Fitzgerald. 
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מקומיים, בפועל רוב המגוייסים היו תושבי הארץ, ערבים -למרות רצונו של סמואל במגוייסים לא

פיצג'ראלדמוסלמים.   של  הדרוזים),   להערכתו  את  ספר  הוא  (בתוכם  המקומיים  הערבים  היוו 

הערכתו   57מנו רבע.   ים בכמותםושהיו שוכשלושה רבעים מכלל הכוח, ואילו היהודים והצ'רקסים  

של פיצג'ראלד, בנוגע למספר המשרתים בכוח הייתה כנראה לא מדוייקת. ספר של שניים מבכירי 

בשנת   שפורסם  המנדט,  את1922פקידי  העמיד  על   ,  רק  מדובר  אם  ברור  (לא  הערבים  מספר 

ואת מספר היהודים על   72, את מספר הצ'רקסים על  27, את מספר הדרוזים על  234מוסלמים) על  

), עמד מספר היהודים בז'נדרמריה על מעט יותר ממאה 1923-1925בשלוש השנים הבאות (  157.58

והיוו 1925בשנת    101-ו  1924בשנת    108,  1923בשנת    109( מכלל  ),  אחוז  מעשרים  יותר  מעט  ה 

בין   על  על   500- ל  450המשרתים, שמספרם עמד  איש בסך הכל. מספר הערבים המוסלמים עמד 

, ומספר הצ'רקסים על מעט יותר ממאה באותה שנה. בשנתיים הבאות נספרו 1923כמאתיים בשנת  

גם יחד בשנת  כל המוסלמים כיחידה אחת, ומספרם הכולל היה דומה למספר הערבים והצ'רקסים 

הם 1923 גם  נותרו  הקבוצות,  שתי  בין  המספריים  שהיחסים  סבירה  אפשרות  על  המצביע  דבר   ,

דומים. מכל זאת עולה שמספר הערבים והדרוזים עמד על כחמישים אחוז מכלל המשרתים, הרבה 

פיצג'ראלד. של  יהודים מהשנה   59פחות מהערכתו  לגיוס  מיוחד  על מאמץ  דיווח  כל  שאין  מכיוון 

השנייה ואילך בעוד שדווקא כשהוקמה הז'נדרמריה דובר על כך ששליש ממשרתיה יהיו יהודים, 

מקומיים, ונעשו מאמצים לעודד גיוס של יהודים, הרי שלא סביר שמספר -שליש ערבים ושליש לא

  60היהודים בעת הקמת הז'נדרמריה, עמד רק על מחצית ממספרם כעבור שנה אחת בלבד. 

יה של  גיוסם  מיומה  שאלת  הפרק  על  הייתה  נפרדות,  ביחידות  והצבתם  מאורגנת  כקבוצה  ודים 

שעמד  מי  כל  של  גיוס  ואפשרו  גיוס  לשכות  פתחו  שהבריטים  בעוד  הז'נדרמריה.  של  הראשון 

משלא  גיוסם.  את  יאשר  והוא  דרכו  יעברו  היהודים  שהמתנדבים  הלאומי  הוועד  רצה  בבדיקות, 

עד בעיתונות קריאות למעוניינים להתגייס לפנות אליו הושגה הסכמה בריטית בעניין, פרסם הוו 

המטרה של  61ולהעביר אליו את הפרטים הבאים: שם, כתובת, זמן בארץ, גיל, השכלה ורקע צבאי.

להנהגת היישוב סוג של  פוטנציאליים, שתאפשר  לייצר מערכת סינון למתגייסים  הייתה  המהלך 

 בקרה על הגיוס ביישוב.

דרך  לבמקביל   דרך גיוס  הגיעו  יהודים,  מגוייסים  לארבעים  קרוב  עצמאי,  ולגיוס  הלאומי  הוועד 

במצוקת   לעסוק  נועד  ובמקור  הראשונה,  העלייה  בני  ידי  על  שהוקם  ארגון  בנימין",  "בני  ארגון 

מנהיגים כרהאי ידי  על  נתמכו  הם  בדרכם.  להמשיך  בניהם  על  היקשו  הכלכליים  שהקשיים  ים, 

מאמץ  השקיעו  הפלשתינאית,  הז'נדרמריה  הוקמה  וכאשר  הפועלים,  למפלגות  שהתנגדו  ביישוב 

 
 שם.  57
58 (London:  The handbook of PalestineRoach (Eds.), -Harry Charles Luke & Edward Keith

Macmillan, 1922), p. 203. See: Luke. 
59 > United Nations<The  Palestine Administration 1923, His Majesty's Government on theport By Re

website. URL:   
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/CC87D3BF6E0759F3052565E800573851 

 Report By His Majesty's Government on the  Palestine Administration 1924, <The Unitedוגם: 
Nations> website. URL:   

52565E8004BACE0https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/A87D21F4E57F2D0F0 
 Report By His Majesty's Government on the  Palestine Administration 1925, <The Unitedוגם: 

Nations> website. URL:    
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/BE6C3644411DA3ED052565E7006E9AF3 

 . להלן: על המשטרה המעולה. 2, ע"מ 1925ביולי   13,  דבר וגם: מאמר לא חתום, "על המשטרה המעולה", 
 . 202ע"מ   ,: סת"ה (כרך שני) 60
 . 3, ע"מ 1921באוגוסט  4, דאר היוםמאמר לא חתום, "הגיוס של גדוד סרדיוטים",  61
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הבריטים לא קיימו רישום נפרד שלהם, ולא ידוע כמה    62להביא לגיוס של רבים מצעירי קבוצתם. 

 מהם התמידו בשירותם. 

ועד לסוף השנה. בתחילת אוקטובר הועברה    1921כחצי שנה, מקיץ  ךגיוסו והכשרתו של הכוח נמש

היחידה לאחריות הפיקוד הצבאי להשלמת ההכשרה הצבאית וקביעת מיקומן הסופי של היחידות 

 63השונות. 

 

 ) 1921סוף  – 1921אופי היחידה ופעילותה בחודשיה הראשונים (קיץ 
דרמריה לא הייתה ברורה לחלוטין כבר בעת הקמתה. היא נועדה להיות שאלת הכפיפות של הז'נ

זרוע של המשטרה, ופורמאלית נקבע שתהיה כפופה (כפיפות שמהותה לא הייתה ברורה לחלוטין) 

  64. קולונל פרסי בראמלי -לוטננטלממונה על בטחון הציבור והמפקח הכללי הראשון של המשטרה,  

היה בעל וותק של קרוב לשלושים שנה בשיטור קולוניאלי בהודו, ואף הגיע לדרגה בפועל   בראמלי

משטרה זו פעלה באזור    65) של משטרת הפרובינציות המאוחדות בהודו.DIGכללי (-של סגן מפקח

חרף הוותק המקצועי של בראמלי,   66אפגניסטאן כיום. -מערבי, בסמוך לגבול פקיסטאן- הספר הצפון

מעורבותו   פיצג'ראלד אך  הז'נדרמריה,  מדי  בעיצוב  מאוד  מעורב  היה  שבראמלי  בסרקזם  ציין 

 67בהפעלת הכוח והכשרתו הייתה מצומצמת מאוד.

מקרה חריג שבו בראמלי כן התערב, היה בנוגע לקידום אנשי סגל בריטיים, כאשר חש שסמכותו 

הז'נדרמריה, כא של  לקיומה  הראשונים  בחודשים  ביושר:  ידי  על  המגוייסים נעקפת  הכשרת  שר 

כפקידים שגוייסו  השניים,  ההכשרה.  בפלוגות  כקצינים  ופידס  פיילי  הועסקו  בעיצומה,  -הייתה 

לדרגות קצונה, אך בראמלי טען שהדבר אינו אפשרי.  ביושר, כמועמדים  ידי  על  אזרחים, הוצעו 

האדם, ד. ב. -ביושר פנה ישירות לעוזר המזכיר האזרחי של ממשלת המנדט, הממונה על תחום כוח

מילואים, עבור פיילי ופידס. מכיוון שדרגה כזו -יאשר דרגת מפקחש), וביקש  Mackenzieמקנזי (

קיימת רק במשטרה, פנה עוזר המזכיר לבראמלי לבירור המשמעויות של דרגה שכזו. בראמלי, שלא 

מכ הפנייה.  את  שיבטל  ודרש  לביושר  פנה  המזכיר,  לעוזר  ביושר  של  לפנייתו  מודע  של היה  תבו 

בראמלי לביושר הסתיים במשפטים "הנחיות בנושאים שכאלה, צריכות להתקבל ממני בלבד, ומן 

ובמעמדך  הראוי שתהיה מודע לכך בעתיד. אני מופתע שבקשה שכזו עלתה מצד קצין בתפקידך 

בכוח". מהמכתב עולה כי בראמלי לא פקפק בתרומתם של פיילי ופידס, ובעיקר היה מוטרד ממה 

 68תעלמות ממנו.שראה כה

מספר  כעבור  כקצינים  אושרו  כשהשניים  בכשלון  שהסתיימה  בראמלי,  של  זו  חריגה  התערבות 

חודשים, המחישה בפועל את מעמדו העצמאי של ביושר ביחס לבראמלי, למרות האמור ב"תקנת 

 
 . 264סת"ה (כרך שני), ע"מ   62
 . TNA/CO/733/23, 1922ביולי   27נספח למכתב מסמואל לצ'רצ'יל,  63
64 Fitzgerald. 
65 Deputy Inspector General  – טבלה משוות בין  סגן מפקח כללי. יש לשים לב שמדובר בדרגה ולא בשם התפקיד. ל

 . 1ל, ראה נספח  משטרת ישראו  צה"ל ,RAF, הצבא הבריטי ירדני, -הספר העבר - במשטרת המנדט, חילדרגות מקבילות 
66 .28306, 9 November 1909, p. 8244 issue, The London Gazette 
67 Fitzgerald. 
 . 432/22- מ  ,, אמ"י1922במאי,   22מכתב מבראמלי לביושר,   68
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, וקבעה במפורש 1921באוגוסט    23. זו התפרסמה ביום  )Gendarmerie Ordinanceהז'נדרמריה" (

  69י הז'נדרמריה היא חלק מהמשטרה, וכפופה לממונה על ביטחון הציבור.כ

ההכשרה של הז'נדרמריה בוצעה ברובה בידי הצבא, ממנו הגיעו כל הקצינים והנגדים הבריטיים. 

הקצינים והנגדים הבריטיים היו כולם יוצאי שלושה סוגים של יחידות: רוב הקצינים וכל הנגדים 

 70בריטיות סדירות. קבוצה נוספת של קצינים הגיעו מהצבא ההודי המלכותי,הגיעו מיחידות צבא  

כל הקצינים והנגדים    King's African Rifles .(71קצין נוסף הגיע מ"רובאי המלך האפריקניים" (ו

שחלק  בעוד  שירותם,  במהלך  רכובות  ביחידות  ורק  אך  שירתו  הסמלים  ברכיבה:  רקע  בעלי  היו 

 72פרשים אך בהמשך שירתו ביחידות נוספות, בטרם הגיעו לז'נדרמריה.מהקצינים החלו שירותם כ

במטרה להבטיח גיוס מועמדים איכותיים יותר מאלה שהגיעו למשטרה, שכר הז'נדרמים היה גבוה 

והיחידה,  הפרט  חיילּות  וברמת  הנשק  בתחומי  ההכשרות  למשטרה.  המתגייסים  של  מזה  במעט 

קיפות יותר מזו שעברו שוטרים במשטרת המנדט. ההכשרה  שעברו המגוייסים לז'נדרמריה, היו מ

וכלל המגוייסים  ומצעדים,  וברומח, בעיקר למטרות ספורט  של הפרשים כללה גם שימוש בחרב 

 73הוכשרו בשימוש ברובה אנפילד ובמקלע לואיס, שהוגדר כנשק פלוגתי.

יסי ביותר ניתן באופן רוב ההכשרות של המגוייסים התבצעו ביחידה שאליה הוצבו, ורק אימון בס

יביאו  מרוכז, שכלל הכשרה ברכיבה, לאלו שיועדו ליחידות פרשים. הבריטים ציפו שהמגוייסים 

עימם את סוסיהם, אך מגוייסים יהודים שברובם לא הגיעו ממשקים חקלאיים, ולא היו בעלי רכוש, 

 74קיבלו סוסים במימון מוסדות היישוב. 

הצבאית שניתנה למגוייסים, היו חלוקות: רוב הגורמים הבריטים טענו הדעות על רמת ההכשרה  

לעומת זאת, ביישוב היהודי סברו בדרך כלל, שההכשרה   75פעם אחר פעם שמדובר בכוח איכותי.

סיבה אפשרית לפער בין העמדה הבריטית לזו היהודית, בכל    76הצבאית שניתנה היא ברמה נמוכה. 

יא חוסר האמון הבסיסי שרחשו ביישוב היהודי לכוח, בהשוואה  הנוגע לרמתה של הז'נדרמריה, ה

 לאינטרס של מקימי הכוח להציגו כהצלחה, כל זמן שלא הובאו הוכחות חד משמעיות לכישלון שלו. 

 
 . 11.8 בית מורשת משטרת ישראל, תיק 1921באוגוסט    23, תקנת הז'נדרמריה  69
צבא קולוניאלי שהקימו הבריטים בהודו, שהיה כפוף לצבא הבריטי, אך כל חייליו וחלק ניכר מהנגדים שלו היו נתינים    70

הודים שהוגדרו כיחידות ילידיות (דבר שבא לידי ביטוי באופי ההכשרה, בציוד ובנהלים). הפיקוד על הכוח היה כולו בידיים  
 בריטיות.  

יקה, שהורכבה מחיילים מקומיים ומפיקוד בריטי, והוגדרה כ"כוח קולוניאלי" שכפוף למשרד  יחידה קולוניאלית במזרח אפר  71
המושבות בשגרה, ופועל באחריות משרד המלחמה אך ורק במצבי חירום. בדומה לכל הכוחות הקולוניאליים, עסקה יחידה זו  

 בעיקר בביטחון פנים. 
72 Fitzgerald. 
 שם.  73
 . 65פרומר, ע"מ  74
 . TNA/CO/733/23, 1922ביולי   27מסמואל לצ'רצ'יל,  נספח למכתב 75
 . 203סת"ה (כרך שני), ע"מ   76
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מדריכים   1921בסתיו   של  לידיהם  נמסרה  בז'נדרמריה  הרכיבה  בתחום  להכשרה  האחריות 

ה הקלים  הפרשים  מרג'ימנט  ובג'נין   Hussars th11 .(77(  11- מקצועיים  בצמח  התבצעה  ההכשרה 

 78וסמואל דיווח על שיפור משמעותי בתחום זה, לצד הפגנת מיומנות גבוהה בתחום הקליעה. 

דיווח סמואל אודות תקרית חריגה בין ז'נדרמים דרוזים וצ'רקסים. דיווח זה,   1922במהלך ינואר  

) כ"קטטה"  מתואר  אחרים,  במקורות  מופיע  לה )fracasשאינו  והאחראים  בג'נין,  שהתרחשה   ,

 suitably punished .(79"נענשו כראוי" (

עם הקמת הז'נדרמריה נעשתה חלוקת תחומי ושטחי אחריות בין המשטרה לבין הז'נדרמריה, ובה 

הז'נדרמריה נועדה לשמש והמשטרה תהיה אחראית על אבטחת הגבולות בצפון ובמזרח  כי    נקבע

משמעותית בפעילות של הברחות וחדירות משטח המנדט לשטח   התגברות  80כתגבור במשימה זו.

, חייבה שינוי היערכות מצד הז'נדרמריה במטרה להגביר 1922המנדט הצרפתי בסוריה במהלך קיץ  

לשם כך, פוצלו שתי פלוגות הפרשים, לארבע יחידות שמנו   81את יכולותיה לסייע באבטחת הגבול. 

בפיקוד   Aמזרח הארץ: יחידה  - , הוצבו כולן בצפון1922כחמישים פרשים כל אחת, שהחל באוגוסט  

  C) הוצבה בביסאן, יחידה  Waltonבפיקוד קפטן וולטון (  Bמייג'ור לאונרד הוצבה בצמח, יחידה  

ויחידה   פינה  בראש  הוצבה  הווארד  מייג'ור  (   Dבפיקוד  ריינור  קפטן  הוצבה Raynorבפיקוד   (

  82במטולה. 

את הפיקוד על יחידת רוכבי הגמלים   )Wiganקיבל מייג'ור יימאנס ראמזי וויגאן (  1923בתחילת  

שבע.  כמושאל   83בבאר  הפלשתינאית  לז'נדרמריה  הגיע  וויגאן  כסגנו.  ביחידה  נותר  פאיז אדריסי 

מהז'נדרמריה הבריטית, ולצדו הושאלו ליחידה גם ארבעה נגדים בריטיים. נגד נוסף מהז'נדרמריה 

 85קצין, ולא כנגד.-נגד זה שימש כתת   84בריטית הושאל ליחידת הז'נדרמריה הפלשתינאית בצמח. ה

שכלל  מהלך    86הגדלת יחידת רוכבי הגמלים הייתה חלק ממהלך להפיכת הז'נדרמריה כולה לרכובה, 

את פירוק שתי פלוגות הרגלים, והסבתן לשלוש יחידות פרשים נוספות שבסיסיהן היו בירושלים, 

טול כרם וצרפנד: על היחידה בטול כרם פיקד הווארד, שהגיע מראש פינה; על היחידה בירושלים  

(Bullerפיקד המייג'ור ריימונד סווינדון בולר ( פ. סמית'  ר.  );  Smith); על היחידה בצרפנד פיקד 

 
) הינו כוח רגלים או פרשים שהיה ועודנו מקובל בצבא הבריטי. לרג'ימנט אין מקבילה בצה"ל. בצבא  Regiment( רג'ימנט 77

הגדודים היה מוצב בבריטניה, באימונים, בעוד  הבריטי רג'ימנטים של חיל רגלים כללו בשגרה שני גדודים, כאשר אחד 
שהגדוד השני היה מוצב מעבר לים, בתעסוקה מבצעית. במקרים של מלחמה, מגוייסים מהמחוז שאליו משוייך הרג'ימנט,  
גדודים נוספים. רג'ימנט פרשים, בניגוד לרג'ימנט רגלים, מקביל באופן מלא לגדוד. בעבודה זו, תוחלף המילה "רג'ימנט",  

מילה "גדוד", כאשר הכוח שפעל היה רג'ימנט פרשים. במידה ולא קיים מושג מקביל (כאשר מדובר ברג'ימנט רגלים),  ב
 אמשיך להשתמש במילה "רג'ימנט". 

 . TNA/CO/733/8, 1921דיווח של סמואל לשר המושבות על המתרחש בשטח המנדט בחודש נובמבר  78
 .  TNA/CO/733/18,  1922טח המנדט בחודש ינואר דיווח של סמואל לשר המושבות על המתרחש בש 79
80 ., p. 980Gannon (2013) 
81 Horne, p. 72. 
 . 72-73שם, ע"ע  82
 אודות וויגאן והרקע שלו, יורחב בפרק העוסק בז'נדרמריה הבריטית וכן בפרק הדיון והמסקנות.  83
,  1923בפברואר   1), מיום  reDevonshiמכתב מסמואל לשר המושבות וויקטור קאבנדיש, הדוכס מדבונשייר (  84

TNA/CO/733/42  . 
), אשר לא עבר הסמכת קצונה פורמאלית.  Warrant Officerצו ( -באמצעות-בצבאות מערביים קיים המושג של קצין  85

בזרועות הכוחות המזויינים הבריטיים, הדבר שימש גם כתחליף לדרגות נגדים בכירות, שבחלקם שימשו בפועל כקצינים.  
ן מקבילה מדוייקת בישראל, ומכיוון שהוא מוגדר כבכיר יותר מדרגות הנגדים, אך זוטר יותר מדרגות הקצינים,  למונח זה אי 

 קצין", בו בחרתי להשתמש במחקר זה. -מקובל המונח "תת 
במרץ   5) למשרד המושבות בנוגע לביטחון בארץ ישראל מיום Meinertzhagenמזכר קולונל ריצ'ארד מיינרצהאגן (  86

1923  ,TNA/CO/733/61 .(דו"ח צבאי) להלן: מיינרצהאגן . 
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) החליף את פיצג'ראלד בראש פינה. המימון למהלך הגיע Smithוהמייג'ור ג'יימס וויליאם סמית' (

הז'נדרמריה.  נפרסה  בו  הגבול,  באזור  שהוצב  הרגילה  המשטרה  בכוח  של    87מקיצוץ  נוכחותה 

מקיץ   החל  הבריטית,  אזורי 1922הז'נדרמריה  לרוב  במהירות  להגיע  ויכלה  רכב  בכלי  שצויידה   ,

 88ארץ, אפשרה את ביצוע המהלך. ה

בצבא  לשירות  שהוכנס  קצר  מדגם  קצרים,  אנפילד  רובי  היו  הז'נדרמים  צויידו  בהם  הנשק  כלי 

הבריטי לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה, אך ייצורו הופסק אחרי שנתגלו בו בעיות והתחמושת 

 Patternץ', היה הדגם הזה,  אינ   0.303שלו הוגדרה כלא מעשית (בניגוד לרובה הרגיל, שהיה בקוטר  

, אחרי כשנה וחצי של פעילות 1923אינץ', שהיה קטן מדי). בתחילת    0.276, בעל קוטר של  1913

שוטפת, ביקשו ביושר ואנשיו להחליף בדחיפות את הנשק, בטענה שהקוטר שלו קטן מדי, ושקרוב 

ם ביקשו להחליף את  ה  89לשליש מהרובים מתקלקלים אחרי ירי של כמות לא גדולה של כדורים.

, שהיה הרובה התקני בצבא הבריטי, ובתוך מספר חודשים SMLEדגם  מאנפילד,  -הנשק ברובה הלי

 המהלך בוצע. 

תחום התקשורת היה בחיתוליו בז'נדרמריה הפלשתינאית, ולמעט מספר מכשירי אלחוט בודדים 

 90ידולם ואימונם.טווח, עיקר התקשורת נעשה באמצעות יוני דואר, שהמפקדה דאגה לג-וקצרי

 

 פעילות שוטפת
למרכז  שטח המנדט, הפלוגות הועברו באופן זמני הגם שבסיסי הקבע של הפלוגות היו בצפון מזרח

לדרום, מקום  ואף  בכל  נוכחות  להפגין  מגמה  ומתוך  כשירות  על  לשמור  סיירו הפלוגות      .בכדי 

 91הנוכחות המשטרתית הקבועה הייתה מצומצמת מאוד. שבהם באזורים בהם 

הפעילות של יחידת הגמלים בנגב כללה סיורים למטרת אבטחת הצירים, ופעילות הרתעתית בקרב 

השבטים הבדווים במטרה למנוע פשיטות על יישובי קבע או שבטים אחרים. סיורים אלה נערכו 

הותקף אחד   1922ביולי    22-וייסים מקומיים. ב בדרך כלל בפיקודו של נגד או קצין בריטי ומספר מג

פרימן  וויליאם  פרדריק  הבריטי  הסמל  של  בהובלתו  רוכבים  חמישה  שכלל  אלה,  מסיורים 

)Perryman התוקפים, שלפי הערכת פרימן, מנו כעשרים חמושים, ארבו לסיור כשזה עבר בתוך .(

מלים, ולתפוס מחסה מאחוריהם, ואדי בדרכו לבאר שבע. פרימן נתן לאנשיו הוראה להרביץ את הג

ואז הסתער על התוקפים יחד עם שניים מאנשיו. התוקפים הופתעו מהיוזמה של פרימן, שתקף, 

למרות שהיה בנחיתות טופוגרפית, ונסוגו לאחר קרב קצר. בקרב נפל איש יחידת הגמלים, ואחר 

פרימן והז'נדרם עלי אחמד, נפצע, ואילו התוקפים ספגו שני הרוגים ופצוע. בעקבות פעולה זו, זכו  

 KPM.(92במדליית המשטרה המלכותית (

 
 שם.  87
88 89.-Horne, pp. 88 
 מיינרצהאגן (דו"ח צבאי).  89
 שם.  90
 . 66פרומר, ע"מ  91
92 403-Horne, pp. 402 :וגם 

The London Gazette, issue 32782, 1 January 1923, p. 14. 
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על כפרים  בו הז'נדרמריה בחודשים הראשונים, היה איסוף קנסות שהוטלו  נוסף שעסקה  תחום 

. שיטת הפעולה של הז'נדרמריה 1921ערביים שתושבים שלהם השתתפו באופן פעיל במאורעות מאי  

הייתה הגעה ליישוב בכוח משמעותי והעברת דרישת תשלום מיידי לנכבדי הכפר. במידה והתקבל 

הכוח שב לבסיסו. במידה והיה שיהוי באיסוף הכסף, היה הכוח מתמקם בשולי הכפר, הסכום, היה  

מאלץ את תושבי הכפר לכלכל אותו במהלך שהותו, ומתחיל בפעילות של החרמת רכוש, בעיקר עדרי 

 93צאן. 

בניית הרתעה הושגה גם באמצעות ענישה על מקרים שבהם נטען שנפגע כבודם של הז'נדרמריה או 

, בנוכחות 1923גמא לכך התרחשה במהלך צעדה חגיגית בחברון, במהלך חג הפסח בשנת  אנשיה. דו

תושבים רבים, כאשר נחתך בטעות חלק מהרסן של סוסו של מייג'ור ריינור, והסוס החל להשתולל, 

כשבעקבותיו סוסים נוספים שברו את השורה. למחרת עבר בשוק אחד הז'נדרמים ואחד התושבים 

לעג. ריינור מיהר לעצור את האיש, שהושלך לתוך הפרשות הסוסים, לשוקת,   קרא לעברו קריאות

שהז'נדרמריה  להמחיש  במטרה  בהבלטה  פורסם  הסיפור  שהתנצל.  עד  הסוסים,  להפרשות  ושוב 

 94אינה מוחלת על כבודה ותפעיל כוח כדי שהיא ואנשיה יכובדו.

ל משגרת הפעילות, כלל תחרויות , ציין שחלק גדו1923אברהם דסקל, שהתגייס לז'נדרמריה בשנת 

כסף. קיבלו  בהן  שהזוכים  הרכיבה,  בתחום  בעיקר  הרכיבה,   95ספורט,  בתחום  המצטיינים  אחד 

לציון שרכב על סוסים מגיל צעיר מאוד, נחשב לאחד הרוכבים המצטיינים  -מרדכי מדליה, בן ראשון

'נדרמריה, במשטרת המנדט השנים שבהן שירת בז  44בארץ בכלל, ובכוחות הביטחון בפרט. ולאורך  

ובמשטרת ישראל, עסק בעיקר בתחומי הרכיבה, הן ככלי לאכיפת חוק ושמירת הסדר, והן למטרות 

  96ספורט.

אימונים  כללה  הפעילות  עיקר  הפלוגות,  של  הקבע  לבסיסי  בסמוך  שגרתיים  לסיורים  מעבר 

"הה בארגון  גם  במקביל  חברים  היו  היהודיים,  מהמגויסים  חלק  בשנת ושמירות.  שהוקם  גנה", 

, שבו 1922לפחות מקרה אחד, שהתרחש בצמח בתחילת  תאר  הז'נדרם היהודי פנחס מיטלמן    .1920

לידי  גניבת ארגזי תחמושת שהועברו במשך תקופה ארוכה  פעילות מאורגנת של  חשפו הבריטים 

 בראש ההתארגנות שעסקה בהוצאת התחמושת מהמחסנים והעברתה לידי "ההגנה",   97"ההגנה". 

. 1919עמד הז'נדרם צבי וולף, יוצא ארגון "השומר", ומראשוני המתגייסים למשטרה בטבריה בשנת  

וולף ואנשיו הצליחו להסיט את החשד מעל עצמם אל מי שחשדו בו כזה שעמד מאחורי ההלשנה, 

 98אך למרות זאת הם שוחררו משירות.

, , היא בעלת משמעות רבהחוקיתלא  צבי וולף עמד בראש התארגנות  ז'נדרם וותיק כמו  העובדה ש

ולאו דווקא מהחדשים  בז'נדרמריה מצד כמה ממשרתיה היהודים,  ויכולה ללמד על חוסר אמון 

  99. שבהם

 
 . 65. להלן: אורן. וגם: פרומר, ע"מ  24), ע"מ  1974(חדרה: הוצאת מיטלמן,   הקצין מיטלמןאלישיב אורן,   93
 . 62-63פרומר, ע"ע   94
. להלן:  8), ע"מ 1986(ירושלים: משטרת ישראל,  מזיכרונות השוטרים העבריים בתקופת המנדט  קלמן רביב (עורך),  95

 ). 1986רביב (
 . 1986עם פקד (גימ.) מרדכי מדליה ז"ל, בית מורשת משטרת ישראל, מ ד"ר יהודה אלירם,  נצ"ראיון  96
 . 28-29אורן, ע"ע   97
 . 34ראוי לציין כי וולף עצמו טען כי התפטר. ראו: פרומר, ע"מ  . 203סת"ה (כרך שני), ע"מ   98
 . 117-118), ע"ע 2009רגב ( 99



36 
 

ניתן לשער שוולף הגיע למסקנה שהגוף שהקימו הבריטים, ובו שירת, אינו אמין מספיק בכל הנוגע 

הוקם כוח מגן יהודי פורמאלי, על היהודים להגנת היישוב העברי, ועדות לכך שעבורם כל זמן שלא  

וולף כתב   לפעול עצמאית, גם אם הדבר כולל הפרת שבועת אמונים לארגון הביטחוני שבו שירתו.

כי מינויו של קצין ערבי שהגיע מירושלים, וכפה על היהודים לחבוש את הקולפאק,   מאוחר יותר,

החליטו לתמוך בערבים ותו כי הבריטים  שכנע א,  במקום הכובע האוסטרלי, שחבשו בפלוגה עד אז

 100על חשבון היהודים. 

 

 מערכת היחסים בין הז'נדרמריה הפלשתינאית לבין המשטרה 
הגם שהשפעתו על פעילותה של הז'נדרמריה הפלשתינאית הייתה שולית, המשיך מפקד המשטרה 

) באמצע Tudorבראמלי להיות אחראי עליה, עד להגעתו לארץ של מייג'ור ג'נרל הנרי יו טיודור (

המשטרה. 1922 על  והאחראי  הצבאיים  הכוחות  מפקד  הציבור,  ביטחון  על  לממונה  ומינויו   ,101 

הישארותו של בראמלי אחרי הגעתו של טיודור, לא הייתה מובנת מאליה, וההנחה הייתה שיעזוב, 

  102אך סמואל ביקש לאשר לו להמשיך בתפקידו, לפחות חצי שנה נוספת, במידה ויחליט לעשות כן.

מונעים  האזרחית,  המשטרה  מתמודדת  שעימם  שהקשיים  סבר  הוא  לארץ,  הגיע  טיודור  כאשר 

נות לז'נדרמריה קשב פיקודי מספק, ולכן הוא הכפיף אותה אליו באופן ישיר, חרף מבראמלי להפ

  103התנגדותו של בראמלי.

כאשר היו צפויות הפרות סדר בהיקף שהמשטרה הרגילה לא יכלה להתמודד עמו, הנוהל  הקבוע 

העיקרית  התגבורת  יחידת  רכובים.  ז'נדרמים  של  תגבורת  להזעיק  היה  המשטרה,  שהפעילה 

 104, הז'נדרמריה הבריטית.1922ראה לסייע במקרים כאלה, הייתה, החל מהמחצית השנייה של  שנק

כוחות  ריכוז  שיצריך  היה  שנראה  במיוחד,  גדול  בהיקף  מהתפרצות  היה  החשש  כאשר  זאת,  עם 

מקסימלי, גם הז'נדרמריה הפלשתינאית נקראה לסייע. במטרה לחזק את הניידות של הז'נדרמריה 

הו כעת  הפלשתינאית,  מנה  והכוח  פרשים,  לפלוגות  הרגלים  פלוגות  שתי  פרשים   7סבו  פלוגות 

מוקטנות ופלוגת רוכבי גמלים. בנוסף לבסיסים בצפון מזרח הארץ, בירושלים, באר שבע ובמטה 

 105בצרפנד, הוקם בסיס גם בטול כרם.

יחידות1922בספטמבר    17-ב נפרסו  הבריטי,  המנדט  תחילת  על  הרשמית  ההכרזה  לקראת   , 

מהז'נדרמריה הבריטית ביפו וחיפה במטרה לבלום התפרצויות של מחאה אלימה. בערים התקיימו 

עצרות בראשות נציגי המוסד הפוליטי העליון של הערבים בארץ, הוועד הפועל הערבי. ביפו נאם 

הוועד,   ראש  אליושב  כאט'ם  עממית. ינייסו ח-מוסא  למחאה  שקראו  נוספים,  מנהיגים  לצד   ,

המש הז'נדרמריה הנוכחות  של  יחידה  גם  הצטרפה  אליה  הבריטית,  הז'נדרמריה  של  מעותית 

 106הפלשתינאית, שהגיעה מירושלים, סייעה במניעת התפרצויות, והאירוע עבר בשלום. 

 
 . 33-34פרומר, ע"ע   100
 הפרק הבא, העוסק בהקמתה של הז'נדרמריה הבריטית. - על נסיבות הגעתו של טיודור יורחב בתת 101
 . TNA/CO/733/19,  1922בפברואר    25מברק מסמואל לצ'רצ'יל מיום   102
 . להלן: מברק טיודור. 4784/39-מ  ,. אמ"י 1923באוגוסט   15מכתב מטיודור למזכיר הראשי מיום  103
 א. הפרק הב-אודותיה יפורט בתת  104
105 Fitzgerald. 
 . 3, ע"מ 1922בספטמבר  18,  דאר היוםמחבר לא ידוע, "ידיעות אחרונות",   106
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),  Mavrogordatoעזב בראמלי את הארץ, והוחלף על ידי ארתור סטיבן מאברוגורדאטו (  1923במרץ  

קצין משטרה קולוניאלי ששירת בקפריסין (מקום הולדתו) ובמערב אפריקה. בדומה לבראמלי, גם 

היא מאברוגורדאטו   טיודור,  ידי  על  שנקבעה  כפי  הפנים,  ביטחון  של  הארגונית  שהתפישה  סבר 

שגוייה, והז'נדרמריה הפלשתינאית צריכה לפעול בכפיפות לו, כחלק מהמשטרה. מאברוגורדאטו 

ציין היא    אף  הפלשתינאית,  הז'נדרמריה  של  הארגון  פקודת  פי  נפרד מהווה  שעל  בלתי  חלק 

מהמשטרה, וטען שמכיוון ששני הגופים הם מקומיים ומבצעים אותן משימות, יש צורך בהכפפתה 

  107מחדש של הז'נדרמריה הפלשתינאית לממונה על המשטרה. 

למזכיר   ששלח  ובמכתב  מאברוגורדאטו,  עם  הסכים  לא  של טיודור  הצעתו  על  בתגובה  הראשי,  

כאשר  יותר,  עוד  שבלט  דבר  רע,  בכי  הוא  המשטרה  של  הנוכחי  שמצבה  הסביר  מאברוגורדאטו, 

הועברה הז'נדרמריה הפלשתינאית למשימות באזורי הגבול, והמשטרה נאלצה לפעול לבדה. במצבה 

רמת הכשירות   הנוכחי של המשטרה, סבר טיודור, ראוי שהממונה עליה יתרכז אך ורק בהעלאת

 108שלה. 

שוטרים  עזיבת  שבעקבות  בכך  קשורה  הייתה  המשטרה,  רמת  על  טיודור  של  החריפה  ביקורתו 

(שחלקם עברו לז'נדרמריה, ששילמה שכר גבוה יותר), שוטרים חדשים   1921עירוניים רבים במהלך  

כתוב בקרב שגוייסו, היו ברובם כפריים חסרי השכלה, מה שבא לידי ביטוי בהיקף ידיעת קרוא ו

 1923.109אחוזים בשנת  59-, ל1922אחוזים בשנת  80החוגרים והנגדים, שירד מרמה של 

ברקע הויכוח בין טיודור למאברוגורדאטו עמדו גם סוגיות תקציביות שנגעו לכלל כוחות הביטחון  

בארץ, כאשר ההשפעה על המשטרה ועל הז'נדרמריה הפלשתינאית, הייתה חריפה במיוחד ומיידית:  

 –אחוזים    20-תוצאה מהפחתה משמעותית בתקציבי שני הכוחות, קוצץ מספר השוטרים בקרוב ל כ

, החל מהמחצית השנייה של 954-ל  1159-, ומספר השוטרים ירד מ71-ל   76-מספר הקצינים ירד מ

מתקן   1923.110 לחלוטין,  נסגר  מכן  ולאחר  צומצם,  המשטרה,  של  הכוח  סדר  צמצום  בעקבות 

משטרה, שהיה ממוקם על פסגת הר הצופים. הצמצום נעשה בעקבות הפחתת ההכשרה הארצי של ה

מספר המגוייסים, והסגירה הסופית התבצעה בעקבות העברת המבנה לידי רשויות האוניברסיטה 

נימוק נוסף להקטנת מספר השוטרים היה, שהדבר    111העברית, בעלי האדמה, שתכננו לבנות עליה. 

הספר מאזורי  הוצאתם  בעקבות  הז'נדרמריה   נעשה  לידי  שם  המלאה  האחריות  והעברת 

וציין שבין כה וכה יחידות    בהוצאת השוטרים מאזורי הספרמאברוגורדאטו תמך    112הפלשתינאית. 

 113הז'נדרמריה פועלות בכפיפות למפקדי המחוזות המשטרתיים. 

 
 . TNA/CO/733/49,  1923ביולי   23דיווח של מאברוגורדאטו על המשטרה ובתי הסוהר מיום   107
 מברק טיודור.  108
109 s Majesty's i(London: H Report on the Administration of Palestine 1922Palestine Government, 

stationary office, 1923), p. 38. See: Administration Report 1922. 
110 s Majesty's i(London: H Report on the Administration of Palestine 1923Palestine Government, 

stationary office, 1924), p. 30. See: Administration Report 1923. 
111 nistration Report 1923, p. 30.Admi 
 שם, שם.  112
 . TNA/CO/733/49,  1923ביולי   23דיווח של מאברוגורדאטו על המשטרה ובתי הסוהר מיום   113
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קיצוץ ישיר, ספגה מ  כתוצאה  462-ל  533-היה אמור לפחות מ  הז'נדרמריה, שמספר חוגריה ונגדיה

 – ז'נדרמים וותיקים, עקב ההחלטה שבמקביל לקיצוץ במספר התקנים    150-עזיבה של לא פחות מ

 114יופחת השכר ויושווה מחדש לשכרם של השוטרים. 

תהווה  במקביל לקיצוצים בכוח האדם, צפה ועלתה לראשונה סוגייה של העדר ביטחון תעסוקתי, ש

בכירים  קצינים  חמישה  הז'נדרמריה:  של  הבכירים  מהקצינים  בחלק  בטיפול  משמעותית  בעייה 

בז'נדרמריה (פיצג'ראלד, הופ, לאונרד, הווארד וסמית'), כבר לא היו בשירות פעיל במסגרת הצבא 

למרות  בקצינים,  הדחוף  הצורך  הייתה  לגיוסם  הסיבה  לז'נדרמריה.  הצטרפו  כאשר  הבריטי, 

מסלול כדי לפתור בעיות עתידיות של  ב  ,ה מלכתחילה הייתה לגייס קצינים בשירות פעילשההעדפ

פנסיה כפי שהיה מקובל ותנאי  בדה שחמשת העו.  לקצינים הבריטים בצבא המצריביחס    שירות 

הקצינים היו משוחררים מהצבא, יצרה בעייה לגבי מצב ההעסקה שלהם לכשייתם חוזה השירות 

המקורי שלהם בז'נדרמריה. ביושר חשב שראוי לדאוג למציאת מקום במסגרת המשטרה הרגילה  

עבור פיצג'ראלד, סמית' והווארד (ביושר ציין שהווארד יתאים להיות מפקד בית הספר למגוייסי 

טרה עקב הצלחתו בהכשרת מאה מגוייסים במסגרת הז'נדרמריה). הוא ציין לגבי מייג'ור הופ, מש

שזה גוייס בניגוד לרצונו, אחרי שהיה לו תפקיד במסגרת מחלקת ההגירה בממשלת המנדט, וגיוסו 

 הביא לכך שאיבד משרה שבה היה לו סיכוי לקבל קביעות, ועל כן יש לסייע לו באופן מיוחד. מייג'ור

לאונרד היה מבוגר מהאחרים ולא יכול היה לקבל משרה קבועה, ועל כן ביקש ביושר לאפשר לו 

להמשיך בתפקידו, וציין כי הוא מוכן להמשיך בשירותו גם מעבר לגיל הפרישה, מבלי שהדבר יזכה 

 115אותו בצבירה נוספת לקצבה העתידית. 

יאה את ביושר לציין שהמהלך של  העובדה שמדובר בלא פחות משליש מהקצינים בז'נדרמריה, הב

העברת הקצינים לא צריך להתבצע באופן מיידי, ושבשלב ראשון יש לאפשר לקצינים לחתום על  

חוזה לעשר שנים, כפי שמקובל ביחס לקצינים סדירים, תוך מתן אפשרות לכל אחד מהם לעזוב את 

 116אחר. תפנה עבורו תקן במקוםיתפקידו אחרי מתן התרעה של חודשיים, במידה ו

המשמעות של העדר הביטחון התעסוקתי של קצינים בז'נדרמריה, הייתה דבר שהפריע לפעילותה,  

שכן הם השקיעו חלק משמעותי מזמנם בחיפוש מקום תעסוקה קבוע. בעייה זו (שבמספר מקרים 

ירדני, -הספר העבר-נגעה לאותם קצינים עצמם) המשיכה להעסיק את הפיקוד, גם כאשר הוקם חיל

 ק ניכר מקציני הז'נדרמריה נקלטו בתוכו.וחל

היחלשותה של הז'נדרמריה הפלשתינאית הגדילה עוד יותר את היקף המשימות של הז'נדרמריה 

הבריטית, שאנשיה קיבלו את המשימות הרגישות והמורכבות יותר, גם בתוך אזורים שבהן פעלה 

ביטוי במיוחד באזור ה לידי  ביוני  הז'נדרמריה הפלשתינאית. הדבר בא  , 1923ספר הצפון מזרחי 

מאנשי  הורכב  שלה  הליווי  וכוח  חמושה,  קבוצה  ידי  על  הותקפה  העליון  הנציב  שיירת  כאשר 

 117הז'נדרמריה הבריטית.

הסוגיות של כפיפות הז'נדרמריה הפלשתינאית ותנאי ההעסקה של מגוייסיה, היו בעלות משמעות 

חיבור למשטרה והשוואת תנאי השכר, ביטאו גם בהקשר לדרך שבה נתפשה על ידי הדרג הממונה:  

 
 . 33שם, ע"מ   114
 . TNA/CO/733/44,  1923בפברואר   22מכתב מביושר שהועבר לסמואל, מיום   115
 שם.  116
 הרחבה על כך תינתן בפרק הבא.  117
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צבאית גבוהה יותר, -תפישה שרואה בה חלק אינטגראלי מהמשטרה, שאמנם מחזיק ביכולת סמי

קלאסית. ההבנה הייתה כי תפישה כזו תחייב החזקת כוח נוסף, -אבל עיקר משימתו היא משטרתית

טחונית בעיקרה, הן כלפי חוץ מחוץ למשטרה, בעל הכשרה צבאית גבוהה יותר, שמשימתו תהיה בי

והן כלפי פנים. לעומת זאת, תפישה שחיברה בין הז'נדרמריה הפלשתינאית לזו הבריטית, הרואה 

אותן כשתי סקציות של ז'נדרמריה פלשתינאית אחת, ראתה את הז'נדרמריה הפלשתינאית כגוף 

שמשימתו העיקרית ביטחוני בעיקרו. תומכיה סברו שגם אם יוכפף הגוף המאוחד למשטרה, הרי  

היא להוות חלק מהמערך הביטחוני המגן על שטח המנדט מפני איום חיצוני או פנימי. תפישה זו 

, )The British Gendarmerie Ordinance(   הז'נדרמריה הבריטיתת  פקודבבאה לידי ביטוי מפורש  

,  1923אך מעולם לא יושמה בפועל. מספר פעמים הוצע החיבור בפועל בין הז'נדרמריות, החל מסוף  

 118אך בפועל היחידות הוסיפו לפעול באופן נפרד לחלוטין.  – 1924ואף שב והוכרז רשמית במהלך 

דיונים אלה ליוו את שגרת פעילותה של הז'נדרמריה הפלשתינאית, במהלך שלוש השנים הבאות, 

יותר של הז'נדרמריה הבריטית, -הן עיקר הנטל הביטחוני, שהלך ופחת, הוטל על הכוח המקצועיב

וחלק ניכר ממשימות הז'נדרמריה כללו הפגנות נוכחות, ונטילת חלק באירועים חגיגיים וטקסים, 

בהם הייתה חשיבות פוליטית בהצגת כוח ביטחוני המורכב מנציגות משמעותית של רוב הקבוצות  

 והאתניות של בני המקום. הדתיות

, אחרי מספר שנים של בנייה והכנות, התקיים טקס הפתיחה של האוניברסיטה 1925באפריל    1-ב

העברית בהר הצופים. לטקס הוזמנו אורחים רבים, ובראשם הלורד בלפור, שהגעתו עוררה זעם 

ושבית אבל  על  הערבית  ההנהגה  הכריזה  הטקס  לקראת  בארץ.  הערבית  בהנהגה  כללית, גדול  ה 

והבריטים חששו מהתפרצות אלימה מצידם. במטרה לשמור על מרקם חיים תקין ככל האפשר,  

ידי כוחות משתי הז'נדרמריות, שביצעו סיורים רכובים  תוגברה המשטרה הרגילה בירושלים על 

 119ברחבי העיר, תוך שהמשטרה הרגילה המשיכה לעסוק בעבודת שיטור אזרחי.

  

 
 תופיע בפרק השלישי. הרחבה על נושא זה   118
 .1925, אך השנה הנכונה היא  1924-. חשוב לציין כי במקור מועד האירוע מופיע בטעות כ 24-25אורן, ע"ע   119
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 פרק שני: הז'נדרמריה הבריטית 

 במהלכה הביטחוני השיטור והתפתחות, האירית העצמאות מלחמת: רקע
מה שמוכר כיום כמלחמת העצמאות האירית, היה המשך ישיר למאבק בן מאות שנים לשלטון עצמי 

 באירלנד, שמעת לעת התפרץ למרד גלוי שלרוב דוכא ביד קשה. 

, בעיצומו של חג הפסחא,  תפסו מורדים אירים, שמנו מעט יותר מאלף איש, את בניין 1916באפריל  

ים בעיר, והכריזו על הקמת רפובליקה אירית. בתוך חמישה הדואר בדאבלין ומספר בניינים נוספ

וששה  המרד,  הוכרע  להורג, -ימים  שהוצאו  המורדים  להורג.  הוצאו  שנתפסו,  מהמורדים  עשר 

הושלכו לקבר אחים. המרד לא זכה לתמיכה עממית בזמן שהתרחש, אבל אופן הטיפול הבריטי 

 צמאות מלאה והקמת רפובליקה אירית. במורדים שנכנעו, הביא לחיזוקם של הגורמים שדרשו ע 

בשנת   וחמישה מתוך   1918בבחירות  פיין", בשמונים  "שין  ניצחו מועמדי הרפובליקנים ממפלגת 

מאה וחמישה מחוזות בחירה באירלנד, אך סירבו לשבת בפרלמנט הבריטי. במקומו הם התכנסו 

 Dailם את ה"דייל איירן" (, הכריזו על עצמאות והודיעו שהם מהווי1919בינואר    21-בדאבלין ב

Eireann  (-  .בכירי ה"שין פיין" הכריזו על עצמם כעל הממשלה   1הפרלמנט של הרפובליקה האירית

 . 1916), ממנהיגי המרד של de Valeraוולרה (-הנבחרת, בראשה הועמד אאמון דה

העיירה   ביום הכרזת העצמאות תקפו מורדים אירים רכב משטרה שהוביל תחמושת וחומרי נפץ ליד

), השתלטו על המשלוח והרגו את שני השוטרים האירים שהובילו אותו, Soloheadbegסולוהדבאג (

 2שהפכו לקרבנות הראשונים של מלחמת העצמאות האירית.

, סימנו לעצמם כמטרה עיקרית את המשטרה האירית המלכותית IRA-המורדים האירים, אנשי ה

)Royal Irish Constabulary  –  RICהמשטרה, שמנתה כעשרת   3תור היעד שאותו יש להכריע.), ב

, ועקב פריסתה הנרחבת ופעילותה בתחום אכיפת החוקים שנקבעו 1836אלפים איש, הוקמה בשנת  

רחבי  בכל  שלו  הברזל  כאגרוף  והן  הבריטי  השלטון  של  הרשמית  כנציגות  הן  נחשבה  בלונדון, 

 4אירלנד. 

ביטוי בתחילה בשליחת מכתבי איום לשוטרים ולשופטים ההוצאה לפועל של מדיניות זו באה לידי 

במערכה   IRAהחלו אנשי    1919בדרישה שיתפטרו, אחרת ייחשבו לבוגדים באירלנד. מחודש מרץ  

של התנקשויות בחייהם של שוטרים ושופטים, שחלקם נורו לאור יום באמצע הרחוב וחלקם נורו  

מתקני משטרה מסוגים    1,332  חבי אירלנדפרוסים ברהיו    1919כשפרץ המרד, בתחילת    בבתיהם.

שונים, וברובם המכריע (קרוב לתשעים אחוזים) היו מוצבים שוטרים ספורים בלבד, דבר שהפך את 

הורתה המשטרה לפנות מתקני משטרה   1919. בנובמבר  IRA-המתקנים לפגיעים להתקפה מצד ה

משטרתי, וכעבור זמן קצר הורתה לפנות  באופן שיאפשר הצבה של לפחות ששה שוטרים בכל מתקן  

 5עוד מתקנים, כך שניתן יהיה להציב לפחות תריסר שוטרים בכל מתקן.

 
1  21 PhD Thesis-The Black and Tans: British Police in the First Irish War, 1920David Leeson, 

(Hamilton: McMaster University, 2003), pp. 22-23. See: Leeson (PhD Thesis). 
 23שם, ע"מ   2
 . 30-31שם, ע"ע  3
4 1923", in:  David Anderson and David -Charles Townshend. "Policing insurgency in Ireland, 1914

Killingray (Eds.), Policing and Decolonisation: Politics, Nationalism, and the Police, 1917-65 
(Manchester: Manchester University Press, 1992), pp. 23-24. See: Townshend (1992). 

5 Leeson (PhD Thesis), p. 35.  And: Townshend (1992), p. 31. 
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, ביום השנה הרביעי למרד 1920מאות המתקנים הנטושים הפכו ליעד לחבלה והצתות, ובאפריל  

  6מתקנים משטרה שכאלה.  IRA 300, הציתו פעילי 1916

יה היו אירים קתוליים בעלי משפחות, והתגוררו בתוך קהילות, המשטרה, אשר רוב מוחלט של אנש

המורדים. כנגד  יעיל  באופן  לפעול  התקשתה  המורדים,  את  ברובן  הגיעה   1919בסוף    7שאהדו 

הממשלה הבריטית למסקנה שיש לתגבר את המשטרה האירית המלכותית באופן מאסיבי, והחל 

 8(כלומר, מחוץ לאירלנד).  , החל קמפיין גיוס בבריטניה1919בדצמבר  27-מה

המגויסים החדשים, חיילים משוחררים בעלי ניסיון בשימוש בנשק, סייעו בהורדת הגיל הממוצע 

של השוטרים ונחשבו לבעלי רמת חיילּות גבוהה בהרבה, אך פיזורם בכל רחבי אירלנד, לא אפשר  

פעילות להרחיב  שהמשיכו  המורדים,  נגד  ויעיל  מרוכז  באופן  בהם  שבעצם להשתמש  באזורים  ם 

מצב עניינים זה הביא את פיקוד המשטרה ובהמשך את הממשלה בלונדון   9ננטשו על ידי הרשויות. 

כחלק  רשמי  באופן  שיפעל  גוף  ידי  על  כלומר  "מבחוץ",  המשטרה  חיזוק  של  אפשרויות  לבחון 

 10מהמשטרה, אך ישמור על מבנה נפרד. 

ות הביטחון הבריטיים באי, מפקד הצבא באי, החל תהליך של ארגון מחדש של כוח  1920באפריל  

(-לוטננט שאו  פרדריק  מקרידי Shawגנרל  נוויל  הגנרל  מונה  ובמקומו  מתפקידו.  הודח   ,(

)Macready שנחשב למועמד מתאים מאין כמוהו, מכיוון שבנוסף לניסיונו הפיקודי הנרחב, שכלל ,(

ם בשנתיים שקדמו למינויו הנוכחי, שירות ממושך באירלנד והיכרות עם המצב המורכב בה, שימש ג

כמפקח הכללי של המשטרה המטרופוליטאנית של לונדון. למרות ניסיונו הרב בתחום המשטרתי, 

סבר מקרידי, שהמשטרה נמצאת במצב כל כך גרוע, שאין טעם לנסות לשקם אותה, וסירב להצעה 

 11להיות מפקד עליון של הצבא והמשטרה גם יחד. 

(  הציע  1920במאי    11-ב מיוחדת"  חירום  "ז'נדרמריית  באירלנד  להקים   Specialצ'רצ'יל 

Emergency Gendarmerie שתורכב מקצינים לשעבר בזרועות הצבא והצי, שמספרם לא יעלה ,(

האירית"    8,000על   המלכותית  המשטרה  של  המיוחד  העזר  כ"כוח  רשמי  באופן  ותוגדר   – איש, 

)ADRIC –onstabulary Auxiliary Division of the Royal Irish C.(12  

) כמי שמתאים להקים את הכוח הזה ולעמוד Tudorצ'רצ'יל המליץ בחום על הגנרל הנרי יו טיודור (

בראש ההיררכיה המשטרתית כולה. המלצתו התקבלה כעבור ארבעה ימים, כאשר טיודור מונה 

   13ל"יועץ לענייני משטרה" לממשל באירלנד.

 
6 Townshend (1992), p. 31. 
7 ish David Leeson, "The ‘scum of London’s underworld’? British Recruits for the Royal Ir

Constabulary, 1920-21", Contemporary British History, 17:1 (2003), p. 4. See: Leeson (2003). 
 . 6שם, ע"מ   8
) על שם  Black and Tansהוותיק, זכו לכינוי "השחורים והחומים" ( RIC-יחידות אלה, שהיו בפועל חלק אינטגרלי מה 9

 ותר. המדים שלהם, ונתפשו כגורם נפרד ומיליטנטי י 
10 115.-Leeson (PhD Thesis), pp. 113 
11  1921: A Case Study-British Counterinsurgency Operations in Ireland 1916Michael R. Fierro 

(Newport: Naval War College, 1997), p. 16. See: Fierro. 
 . 1,500בפועל, מספר המשרתים בכוח מעולם לא עלה על   12
13 47.-sis), pp. 45Leeson (PhD The 
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ש גם    ADRIC-וה  Black and Tan- ההעובדה  שנה    )Auxiliaries(שכונו  באותה  לפעול  החלו 

ומעשים   כמסגרות השתיים,  בין  קבוע  בלבול  שהיה  לכך  הביאה  בצבא,  ולא  במשטרה  הקשורות 

 .Black and Tans-, יוחסו במקרים רבים, לADRIC-שבוצעו על ידי אנשים ששירתו ב

השנים  וארוך  הישיר  הקשר  הייתה  טיודור,  על  דווקא  המליץ  שצ'רצ'יל  לכך  העיקרית  הסיבה 

  14בהודו בעת ששניהם שירתו שם כקצינים צעירים.   1895הם, שהחל בשנת ביני

למשפחה פרוטסטנטית, ואביו שימש ככומר בקתדרלה של אקסטר. הוא   1871טיודור נולד בשנת  

קיבל דרגת לוטננט. הוא לחם   1893הוכשר כקצין ארטילריה בבית הספר לקצינים וולוויץ', ובשנת  

בין   הבורים  האחרון 1902-ל  1899במלחמת  בדיווח  כולל  פעמים,  לשבח מספר  וצוין  נפצע קשה   ,

(ולימים שר המלחמה), הלורד קיצ'נר, עם סיום הלחימה.  במהלך   15שהעביר מפקד חיל המשלוח 

ועד לסיום המלחמה   1914מלחמת העולם הראשונה הוא שירת בחזית המערב באופן רצוף מדצמבר  

המלחמ1918בנובמבר   של  המכריעים  בשלבים  הסקוטית .  הדיוויזיה  כמפקד  טיודור  שימש  ה 

חדשות,  טקטיקות  והטמיע  שיזם  מוכשר  ולמפקד  במיוחד  אמיץ  לקצין  נחשב  הוא  התשיעית. 

 16שאומצו בהמשך על ידי יחידות אחרות.

ההחלטה להביא את טיודור לאירלנד, מעבר לקשריו האישיים עם צ'רצ'יל, הייתה קשורה גם בהבנה 

  RIC-ר בהתמודדות שמשטרה רגילה יכולה להתמודד עמה, והבנה שההבריטית שלא מדובר יות 

לסוגיו בכל מקרה לא מתפקד יותר כמשטרה אזרחית, אלא כגוף ביטחוני לכל דבר, וראוי שיפקד 

עליו אדם שהתפישה שלו את המצב, אינה אזרחית. כדי לחזק את יכולתם של כוחות הביטחון לפעול 

"החוק להשבת הסדר באירלנד" שהשעה את   1920בחופשיות, הועבר בפרלמנט הבריטי באוגוסט  

 17פט על ידי מושבעים, והחליף אותו בבתי משפט צבאיים.שיטת המש

טיודור היה חסר ניסיון הן בשיטור והן בתחום הלוחמה נגד התקוממות, והכוח שיצר היה צבאי 

קצינים)  רק  אליו  גויסו  (לכן  כאליטיסטי  הכוח  מיצוב  היה  טיודור  של  מבחינתו  הדגש  במהותו. 

ל גיוס  לעודד  בכדי  שכר.  "צוער", ואטרקטיבי מבחינת  של  דרגה  החדשים  המגויסים  קיבלו  כוח, 

עשרה שנים בכדי -, בשעה ששוטר  ממוצע עבד יותר משמונהRIC-ושכרם הושווה לזה של סמלים ב

  18להגיע לדרגת שכר זו.

טיודור מינה לתפקידים בכירים, קצינים ששירתו תחתיו בעבר, ואשר היה לו אמון בהם. קצינים 

  RIC-וזות, מה שהפך אותם לממונים גם על היחידות הסדירות של האלה מונו בחלקם למפקדי מח

שהוצבו במחוז. חלק מקצינים אלה התפרסמו כאשר פקודות שנתנו   ADRICולא רק על יחידות  

לאנשיהם כללו הנחיות להרוג כל אדם שהולך עם ידיים בכיסים, או לדקור ברובים מכודנים כל מי 

  19שמזוהה כתומך ב"שין פיין". 

 
 . 47שם, ע"מ   14
", שמשמעו היא אזכור שמו של החיל בדיווח של מפקד  mentioned in dispatchהמקבילה הבריטית לציון לשבח היא " 15

 בכיר, והזכות לענוד עיטור (עלה אלון על סרט המערכה). 
16 Leeson (PhD Thesis), p. 46. 
17 1921: A Desperate Attempt by the –John S. Ainsworth, "British Security Policy in Ireland, 1920

Crown to Maintain Anglo-Irish Unity by Force", Proceedings of the 11th Irish-Australian 
Conference (Perth, Western Australia: Murdoch University, 2000), p. 5. 

 . 45ע"מ  שם,  18
 . 47-48שם, ע"ע  19
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גנרל פרנק ADRICני האנשים שמינה טיודור לפקד על  גם ש , היו אנשי צבא במהותם: בריגדיר 

) שירת בצבא במלחמות בדרום אפריקה ובמערבה, נאלץ להגר לקנדה עקב  Crozierפרסי קרוזייר (

בשנת   לבריטניה  ושב  בחובות,  אלסטר.  1912הסתבכות  להגנת  לחזית  להצטרף  במלחמת   20כדי 

פיקד על גדוד ולאחר מכן על חטיבה בחזית המערבית. הוא שימש כמפקד העולם הראשונה הוא  

ADRIC    21, כאשר התפטר במחאה על התערבות של טיודור בהחלטתו להדיח  1921עד פברואר  

שוטרים שביצעו פשיטה שבמהלכה שדדו ובזזו תוך ירי שממנו נהרגו שני אזרחים.  קרוזייר הוחלף 

אדו גנרל  בריגדיר  סגנו,  ידי  (רועל  ווד  אלן  ברחבי Woodד  משטרה  בגופי  שירת  אמנם  ווד   .(

האימפריה, אבל הוא התבלט בעיקר בקרבות שבהם הופעלה המשטרה שעליה פיקד, כצבא לכל 

עשרה, אנשיו -דבר. כמפקד המשטרה בדרום אפריקה הבריטית, בשנים האחרונות של המאה התשע

שב של  מרד  לדכא  וסייעו  הבורים  נגד  בפשיטות  חלק  רבבות נטלו  נהרגו  במהלכו  המטאבלה,  ט 

  21אנשים. 

פעל באופן שונה באזורים   IRA-הייתה לא אחידה בצורתה, מכיוון שה  IRA-נגד ה  ADRICפעילות  

בשיטות של גרילה, ואנשיו רכשו ניסיון   IRA- השונים באירלנד: בשטחים הכפריים והפתוחים פעל ה

דים בודדים עד עשרות. בערים הגדולות, ומיומנות במארבים, שבהם נטלו חלק קבוצות שמנו מור

לעומת זאת, התמחו המורדים האירים בשיטות של טרור, כולל התנקשויות בגורמי ממשל ומודיעין  

,  RICבריטי, כשהם נעזרים ברשת מודיעין מסועפת שכללה גם לא מעט שוטרים קתוליים, וותיקי  

 22שחשו מנוכרים יותר ויותר מהמערכת בה שירתו.

התקווה שמינויים של אנשי צבא מנוסים, ושינויי חקיקה שיאפשרו להם יד חופשית יותר, יביאו 

של   השנייה  במחצית  עצמה  את  הוכיחה  לא  האירי,  המרד  של  הוסיף 1920לשבירתו  והמצב   ,

להתדרדר, כשבמקביל לתגבורת של המשטרה, תוגברו גם כוחות צבא סדירים באירלנד, שבתחילה 

 23ותף עם המשטרה, מתוך חוסר אמון ביכולותיה. סירבו לפעול במש

(והיווה סיבה מרכזית   ADRICקרוזייר טען בזיכרונותיו שאחד הדברים שהקשו מאוד על פעולות  

בהגדרת המשימה  היה קושי משמעותי  כנגד אזרחים),  גמול אלימות  פעולות  ביצעו  לכך שאנשיו 

 24רצ'יל כשיזם את הקמת הכוח. שלהם בצורה שתאפשר להם לפעול ביעילות, שלה קיווה צ'

, כאשר בעקבות מודיעין מדויק, הצליחו 1920בנובמבר    21-הגיעה לשיאה ב  IRAההסלמה בפעולות  

עשר אנשי מודיעין בריטים, שהשתייכו לצבא ולמשטרה וככל -להרוג שלושה IRA-מתנקשים של ה

בדאבלין. שונים  אתרים  בששה  אזרחיים,  מודיעין  לגופי  גם  פעולת   כמה  25הנראה  אחרי  שעות 

מבסיסו בטירת דאבלין, כשמשימתו הייתה זיהוי    RIC-ו  ADRICההתנקשות יצא כוח משולב של  

חשודים במהלך משחק כדורגל באצטדיון שבעיר. כאשר הגיעו למגרש, פתחו מספר שוטרים באש 

אותו ללא אבחנה לעבר הקהל והשחקנים. ארבעה עשר אזרחים נהרגו ועוד ששים נפצעו. בערבו של  

 
 מיליצייה פרוטסטנטית שהוקמה בחלק הצפוני של אירלנד במגמה להילחם בכל פתרון של נסיגה בריטית מאותו אזור.  20
 . 48-49שם, ע"ע  21
22 Townshend (1992), p. 35. 
23 Townshend (1992), p. 35. 
24 .45(PhD Thesis), p. Leeson  
25 p. 5.Leeson (PhD Thesis),   :Townshend (1992), p. 35. 
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) בטירת דאבלין, והדיווח IRA-יום נורו ונהרגו שלושה אסירים איריים (שניים מתוכם בכירים ב

 26הרשמי קבע שהם ניסו להימלט.

הזעזוע שעורר הטבח באצטדיון, באירלנד ומחוצה לה, חיזק את יכולתם של המורדים לגייס תמיכה 

הברי בארצות  אירים  ממהגרים  (בעיקר  מחוץ  ונשק  וכסף  סוקרה מבית  בה  בבריטניה,  אך  ת), 

 בהרחבה ההתנקשות באנשי כוחות הביטחון, חוזקה הנחישות, שלא לוותר.

יעד עיקרי   1921-1920במהלך החורף של   נמשכו הפגיעות ההדדיות, ואזרחים משני הצדדים היו 

לפעולות תגמול, שהבולטת והקשה שבהן, הייתה הצתה מכוונת של עשרות בניינים במרכז העיר 

 1920.27בדצמבר  11-ב ADRIC-ב Kקורק, ככל הנראה בידי חלק מאנשי פלוגה 

לפתח טקטיקה שאפשרה השתלטות   ADRIC-ו   RICכוחות הצבא,  חרף הקשיים עם הזמן הצליחו  

ארוכים.  חודשים  במשך  בריטית  שלטונית  נוכחות  הייתה  לא  שבהם  שטחים,  על  הדרגתית 

הטקטיקה החדשה כללה שימוש בטורים ניידים שכללו רכבים משוריינים שעליהם מקלעים, ובהם 

רוב לכוחות גדולים, ואנשיו נאלצו התקשה לא  IRA-ה   28מספר גדול יחסית של שוטרים/חיילים. 

לסגת מכפרים ועיירות, ולמצוא מסתור בהרים, משם יצאו להתקפות גרילה נגד כוחות מבודדים. 

למרות ההתקדמות הבריטית, הם התקשו להגיע להכרעה, דבר שנבע  הן מיכולתם של המורדים 

יידים (שרובם הגדול היו בכוחות הנ  RIC-להיטמע בשטח אותו הכירו היטב, והן מהעובדה שאנשי ה

Black and Tan  אנשי והן   (ADRIC כחיילים מאשר  הממשלה,  של  כשכירים  יותר  עצמם  ראו   ,

 29שנלחמים מלחמה פטריוטית למען המדינה. 

איבד את רוב המאחזים שבהם ניהל מעין מדינה   IRA-היו שני הצדדים מותשים: ה  1921באביב  

להשיג   הצליחו  לא  הביטחון  כוחות  אך  משלו),  ומשטרה  משפט  מערכת  חוקים,  (עם  רשמית  לא 

ניצחון סופי, תוך שהם סופגים ביקורת חריפה יותר ויותר על האמצעים שהפעילו. באירלנד הופצו 

ינים אלימים שחלקם שוחררו מהכלא הורכב מעברי  Black and Tan-שמועות (בלתי מבוססות) שה

בולט.  לפרסום  וזכו  הגיעו גם לתקשורת הבריטית  זוועה שלהם  ודיווחים אודות מעשי  כך,  לשם 

אש  להפסקת  מוכנה  הייתה  בית,  שלטון  של  פתרון  הציעה  שמלכתחילה  הבריטית,  הממשלה 

 ביולי הושגה הסכמה על הפסקת אש. 11-ולפתיחת משא ומתן עם המורדים, וב

של  במח השנייה  שהתנהל   1921צית  ומתן,  המשא  לתוצאות  בהמתנה  באירלנד  יחסי  שקט  שרר 

המחוזות של אירלנד   32מתוך    26-בדצמבר,  הסכימו הבריטים שב  6-בלונדון. בסיום המשא ומתן, ב

תקום "המדינה האירית החופשית", על פי המודל הקיים באוסטרליה ובקנדה (ממשלה מקומית 

ה למלך הבריטי) ואילו החלק הצפוני (שהיה פרוטסטנטי ברובו וכלל ששה נבחרת, שכפופה להלכ

מחוזות) יישאר אחד מארבעת המרכיבים של הממלכה המאוחדת (לצד אנגליה, וויילס וסקוטלנד). 

הנציגים האיריים ידעו שהוויתור על המחוזות הצפוניים, ויותר ממנו, ההסכמה להישאר כפופים 

בריטי, ייחשב כבגידה ברעיון הרפובליקני, אך המצב הצבאי בשטח, (גם אם להלכה בלבד) למלך ה

 
26 Leeson (PhD Thesis), p. 16. 
27 (Basingstoke:  British Counterinsurgency: From Palestine to Northern Irelandn Newsinger, hJo

Palgrave Macmillan, 2001) p. 71. See: Newsinger (2001)  
28 Fierro, p. 10. 
29 (London: John Murray,  ire: The Saga of a Modern Free CompanionSword for HDouglas Duff, 

1934), pp. 73-74. See: Duff (1934). 
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ואיום בריטי שבהעדר הסכם, יישלחו כוחות נוספים לאירלנד במטרה לחסל את המרד באופן סופי,  

 הביאו לכך שהמשלחת האירית קיבלה את ההצעה. 

שכ האש,  הפסקת  כשהוכרזה  קשה,  ואכזבה  גדולה  הפתעה  הייתה  הביטחון  כוחות  הם בקרב  ן 

האי,  וברחבי  לפקודה,  צייתו  הם  הגדול  ברובם  אך  תבוסה,  סף  על  עומדים  שהמורדים  העריכו 

 30כאמור, נפסקה הלחימה כמעט לגמרי.

 

 הרקע להקמת כוח חדש בארץ ישראל 
הז'נדרמריה הפלשתינאית מנתה כחמש מאות איש בסך הכל, והרכבה האנושי הדאיג את סמואל, 

עם אתגרים ביטחוניים עתידיים. בעקבות זאת, כבר בחודשי   שחשש שלא תוכל להתמודד לבדה

החלו דיונים בין צ'רצ'יל לבין ראש הממשלה לויד ג'ורג' על הקמת יחידה נוספת   1921הקיץ של  

במסגרת הז'נדרמריה הפלשתינאית. יחידה זו נועדה לכלול שני גדודים שיורכבו מקצינים ונגדים 

שעלות הודיים,  מחוגרים  וכן  מגויסים  בריטים  לעלות  ביחס  מאוד  נמוכה  הייתה  העסקתם 

 31בריטים.

צ'רצ'יל כנראה לא היה משוכנע בתועלת שבהקמת יחידה שכזו, שכן עוד בטרם החלו לגבש במחלקת 

מפורטות להקמת היחידה, הוא החל  להרהר באפשרות   הצעותהמזרח התיכון של משרד המושבות  

בות לשינוי אצל צ'רצ'יל היו, ככל הנראה, קשורות של הקמת יחידה שתהיה בריטית לחלוטין. הסי

שיעברו  באזורים  הבריטית  והמשטרתית  הצבאית  שהנוכחות  ובהבנה  באירלנד,  האש  בהפסקת 

 לשליטה אירית, תצטרך להסתיים.

בארץ  הביטחוני  למצב  פתרון  מציאת  אודות  הדיונים  התקיימו  באירלנד,  ומתן  למשא  במקביל 

למחצה, שיוכל ליטול על עצמו משימות צבאיות במקביל לסיוע  -באיישראל, באמצעות בניית כוח צ

למשטרה בשמירה על ביטחון הפנים. בשיחותיו עם אנשיו, הגדיר צ'רצ'יל, את הרעיון של שימוש 

 32לסוגיו בארץ ישראל כ"תפיסת שתי ציפורים במכה אחת". RICביוצאי 

וץ משמעותי בכוחות הצבאיים בחן משרד המושבות את האפשרות של קיצ  1921לאורך ספטמבר  

הבריטיים בארץ, שיוחלפו ברובם בכוחות הודיים בסדר גודל דומה (ארבעה גדודים סדירים ויחידות 

עזר) לצד הוספת שתי פלוגות של מכוניות משוריינות של חיל האוויר המלכותי. ההערכה שהציג ג'ון 

)  ממשרד המושבות, הייתה שהעלות השנתית של הכוח החדש תהיה  Shuckburghאוולין שאקברו (

על   1,804,600 שעמדה  הקיים,  הצבאי  הכוח  החזקת  לעלות  בהשוואה  לשנה,  שטרלינג  לירות 

    33ירידה של קרוב לשלושים אחוז.  –לירות שטרלינג לשנה   2,527,215

המדינ התהליך  התקדמות  ולאור  זה,  ניכר  לחסכון  האפשרות  על  הציע  בהתבסס  האירים,  מול  י 

שאקברו לוותר על אחד הגדודים ההודיים, ולבחון אפשרות הבאה לארץ ישראל, של שתי פלוגות 

 
 . 84שם, ע"מ   30
31 981.-Gannon (2013), pp. 980 
 . 981שם, ע"מ   32
 . TNA/CO/733/15,  1921בספטמבר  30מסמך שהציג שאקברו בדיון במשרד המושבות,   33
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Black and Tan.34   שאקברו הדגיש שהנושא צריך להיות מועלה באופן לא פורמאלי בפני הגנרל

שחשוב להגיד לסוגיו. שאקברו ציין    RICטיודור, שהיה זה שהציע לצ'רצ'יל את גיוסם של יוצאי  

שווא, במידה והדבר לא  -לטיודור שלא יעלה את הנושא בפני אנשיו, בכדי לא לעורר בקרבם ציפיות

 35יתאפשר בסופו של דבר.

ולמרות  סוד,  הייתה  לא  האירית  המשלחת  לבין  בריטניה  ממשלת  בין  ומתן  המשא  התקדמות 

ריטיים הייתה שבסופו של התמשכות התהליך על פני חודשים ארוכים, ההנחה בקרב המגויסים הב

הביטחוני  השיטור  גופי  פירוק  הייתה  שמשמעותו  דבר  כוחותיהם,  את  יפנו  הבריטים  התהליך 

ופיטורי רוב המגויסים. המצב הכלכלי בבריטניה בתחילת שנות העשרים היה בכי   – הבריטי באי  

  1921.36ף  בסו  16.9%לרמה ממוצעת של    1920בשנת    3.9%והאבטלה עלתה מרמה ממוצעת של     רע

יוצאי   של  אפשרי  לרצון  נוספת  שמאז   RICסיבה  העובדה  הייתה  אירלנד,  את  ולעזוב  להזדרז 

ורצו להוכיח עצמם   IRA-שנפסקה הלחימה ונפתח המשא ומתן, אירים קתולים נוספים הצטרפו ל

 37באשר הם. RICבאמצעות פגיעה באנשי 

הצבאית הבריטית ולהחליף אותה בכוחות צבא  הרצון של משרד המושבות לצמצם את הנוכחות  

המטה  ראש  הצבא.  מצד  בהתנגדות  נתקל  מאירלנד,  שיגיעו  ז'נדרמים  של  בתוספת  קולוניאליים 

) כתב לקונגרייב בלעג, שצ'רצ'יל מעוניין להגן על ארץ Wilsonהקיסרי הבריטי, סר הנרי ווילסון (

ויהודים, מתוגברים   ווילסון, Black and Tanבכמה אנשי  ישראל בעזרת "אוויר חם, מטוסים   ."

שבדומה לרוב פיקוד הצבא הסדיר, לא סמך על יוצאי המשטרה האירית לסוגיה, ואף הגדיר ביומנו 

ה צ'רצ'יל   Black and Tans-את  שיוזמת  חשב  רוצחים",  וכ"כנופיית  פרועים"  שדים  כ"חבורת 

תב ביומנו שלדעתו מה שעומד תערער עוד יותר את המצב הרגיש בארץ. קונגרייב הסכים עמו וכ

לחלוטין את משרד המלחמה  לנתק  צ'רצ'יל  רצונו של  הוא  המושבות  מאחורי תכניתו של משרד 

מהאחריות לכוחות הביטחון המוצבים בארץ ישראל, תוך שהוא יטען שהפתרון שלו הוא חסכוני 

כנמוכות יותר   יותר, טענה שתתבסס על הסוואת ההוצאות באמצעות רישום נפרד שלהן, כך שייראו

 38מההוצאות הנוכחיות. 

 

 הגיוס לסקציה הבריטית בז'נדרמריה הפלשתינאית 
במהלך חודשי הפסקת האש החל תהליך הדרגתי של פירוק הכוחות המשטרתיים באירלנד. פקודת 

כאשר היה ברור שרובם לא   RIC-ואחריהם לשאר שוטרי ה  ADRICהפירוק ניתנה קודם לאנשי  

 יוכלו להמשיך בתפקידם במדינה החדשה, וחלקם אף יסכן את חייו, אם יישארו שם כאזרחים. 

משרד המושבות, הקולונל מיינרצהאגן, אמר טיודור שאם יתבקש, תוך זמן קצר  בשיחותיו עם נציג  

, ולהעבירו לשירות בארץ ישראל. אחרי RIC- ו   ADRICיוצאי    2,000הוא יוכל לגייס ולצייד כוח של  

, הכין טיודור הצעה מפורטת של תקינה, 700-שהובהר לו שהכוח המתוכנן לא אמור למנות יותר מ

 
, נבעה מפרסומם הרב, ולא מכך שהתכוון  Black and Tanההתייחסות של שאקברו לגיוס האפשרי מאירלנד כאל אנשי  34

ואילך. למעשה, די ברור שהתכוון    1920ספציפית אליהם, האנשים שגוייסו למשטרה האירית המלכותית הסדירה מתחילת  
 למגוייסים מכל כוחות השיטור הביטחוני באירלנד. 

 שם.  35
36ames Denman and Paul McDonald. "Unemployment statistics from 1881 to the present day", J 

Labour Market Trends 104:1 (1996), p. 6. 
 . TNA/CO/733/29, 1922בדצמבר    26מזכר של פקיד משרד המושבות, ג'רארד קלוסון,   37
38 Gannon (2013), p. 983. 
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ועלויות הכוח ב  ציוד  , 1922בינואר    4-המתוכנן. הצעתו של טיודור, שהועברה למשרד המושבות 

מ יורכב  לשני חצאי   16-קבעה שהכוח  מחלקות שיוכלו -מחלקות, שכל אחת מהן תהיה מחולקת 

 592לפעול עצמאית, ובראש כל אחת מהן יעמוד קצין. מספר החוגרים בכלל המחלקות יעמוד על  

מפקדי חצאי מחלקות,   32רבי סמל מחלקתיים,    16י מחלקות,  סמל  80איש, שעליהם יהיו אחראים  

בנוסף   16 ושליש,  שלם  לוגיסטיקה,  קצין  סגן,  מפקד,  שתכלול  כללית  ומפקדה  מחלקות,  מפקדי 

אירופאים, שישמשו -לא  116אירופאים, ועל    751לנגדים. טיודור קבע שהתקן המלא צריך לעמוד על  

 39ם וכמשרתים של קצינים. בתפקידי עזר כמו מתרגמים, טבחים, מנקי

יהיו שלושה  פורד, כשבכל מחלקה  רכבי  יתניידו באמצעות  המחלקות  טיודור,  פי תכניתו של  על 

רכבים כאלה, שיאפשרו למחצית מחלקה להיות מוכנה מידית לתנועה בכל עת. כל ז'נדרם יצויד 

.  אינץ'  Webley  (0.455ובאקדח תופי וובלי (  III) דגם  SMLEאנפילד עם מחסנית קצרה (-ברובה לי

 40בכל מחלקה יהיו שני מקלעי לואיס וארבעה רומי רימונים. 

טיודור העריך את העלות הכוללת של הקמת הכוח, שכוללת את ציודו, כלכלתו ומשכורתו לשנה 

לירות שטרלינג לערך, שלא כללו הוצאות של ארבעה נהגים, שיושאלו על ידי  320,000-הראשונה, ב

ור העריך שעלותם תכוסה על ידו. טיודור גם הציג תכנית לצבירת זכויות פרישה,  חיל האוויר ושטיוד

 25%-, יוכל המשרת לפרוש, ולקבל קצבה שתתחיל בלשירות  העשירית  השנה  מסוף  שהחל שקבעה  

). קצבה זו תוכל להגיע לשיא  שירות  שנות  עשר  אחרי  מגובה המשכורת האחרונה (לפורשים אחרי

מהמשכורת האחרונה של הפורשים אחרי עשרים שנות שירות, אותן הגדיר טיודור   66%צבירה של  

 41, לפני שהשלים עשרים שנות שירות.50כמשך השירות המקסימלי, במידה והמשרת לא הגיע לגיל  

ו לקבל אותה ולהמליץ התכנית המפורטת של טיודור נבחנה על ידי פקידי משרד המושבות, שמיהר

לירות   280,000-על יישומה, אף שהיו מודאגים מחריגתה מהעלות המתוכננת המקורית, שהוערכה ב

יתר מצדו של טיודור בכל הנוגע לצבירת הזכויות לקצבאות לפורשים -שטרלינג וממה שראו כנדיבות

ן דרך לדעת האם חיל  , הובהר לו שאי1922בינואר    16-משירות. במכתב התשובה שהועבר לטיודור ב

האוויר יסכים לממן כוח אדם עבור הכוח החדש, וכן שנדרש קיצוץ משמעותי בגודל הכוח המוצע, 

- בתחילה הוצע להפחית את מספר המחלקות ל  42בכדי לעמוד ביעדים התקציביים שהוגדרו מראש.

גודל של   , מה שאפשר להוריד את תקציב ההקמה של הכוח לסדר14ולבסוף הועמד המספר על    15

 43לירות שטרלינג.  300,000-כ

(  10-ב בלאקט  טיירל  ארת'ור  קפטן  מונה  עליו Blackettבינואר  והוטל  החדש  הכוח  של  לשליש   (

ה יוצאי  מקרב  ז'נדרמים  בגיוס  ופקידי משרד   ADRIC- ו  RIC-להתחיל  באירלנד,  היו  לא  שכבר 

בהנחיה הרשמית   44צורך זה. המושבות קיבלו הנחיות לסייע בהדפסת חומרי גיוס וחוזי העסקה ל

 
 . להלן: מסמך טיודור. TNA/CO/733/33. 1922בינואר  4ר המדינה לענייני מושבות,  מסמך ששלח טיודור לסגן מזכי 39
 שם.  40
 שם.  41
 , שם. 1922בינואר  16טיוטת מכתב משאקברו ומיינרצהאגן לטיודור,   42
) ממשרד המושבות לראש המודיעין הצבאי במשרד  1922מכתב ללא תאריך (שנשלח ככל הנראה במחצית השנייה של מרץ   43

 המלחמה, שם. 
44 Gannon (2013), p. 984. 
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בינואר, מיד אחרי שניתן אישור רשמי של הקבינט להקים   14-שהעביר שאקברו לטיודור, שנשלחה ב

 45את הז'נדרמריה, נאמר שאת הגיוס יש לבצע מחוץ לאירלנד.

סמואל לא עודכן באופן שוטף אודות התכניות של צ'רצ'יל וחשש מתגובות שליליות להקמתו של 

. צ'רצ'יל השיב לפניותיו של RIC-ו  ADRICתתפרסם העובדה שהוא מורכב מיוצאי    הכוח, כאשר

סמואל בעניין זה במברק שהעביר לו אחרי שהקבינט אישר את הקמת הז'נדרמריה. במברקו עדכן  

צ'רצ'יל כי טיודור יתמנה לאחראי לגיוס הכוח. כמו כן, ציין צ'רצ'יל, כי אף על פי שרוב המגויסים 

ם, ובמידת האפשר תוצנע עובדת , הרי שלא יגויסו כיחידה אחת, אלא כבודדיADRICיהיו יוצאי  

. כמו כן, ציין צ'רצ'יל שאיכותו האישית של כל מועמד תיבחן לעומק ADRICעניין היותם יוצאי  

 46בטרם יאושר לגיוס.

במברק עוקב שלח צ'רצ'יל לסמואל את נוסח ההודעה לעיתונות אודות הקמת הז'נדרמריה החדשה.  

חלק ממדיניות צמצום כוחות הצבא הבריטי במזרח  בהודעה לעיתונות נאמר כי הכוח החדש יוקם כ

איש, אשר יהיו חלק מכוחות המשטרה והז'נדרמריה הקיימים, אך יפעלו  700-התיכון. הוא ימנה כ

וינוהלו בנפרד מהם. כוח זה יוכל לשמש בעת חירום כגדוד צבאי לכל דבר. ההודעה ציינה כי ייעשה  

  47שאמורות להתפרק בשנה זו. מאמץ שהמתגייסים לכוח החדש יגיעו מיחידות 

בהתאם להבטחתו של צ'רצ'יל לסמואל, בהודעה לא ניתן כל רמז לעובדה כי הן המפקד העליון של 

 .ADRIC-ו RICהכוח החדש והן אנשיו, יגיעו, רובם ככולם, מקרב אנשי 

יום אחד בלבד אחרי מברקו של צ'רצ'יל לסמואל, התפרסמה בעיתון "דאר היום"   15-ב בינואר, 

לעלנית",  "משטרה  של  הקמתה  לאשר  בלונדון  הקבינט  של  נטייה  בדבר  שמועות  אודות   48ידיעה 

כלומר, כזו שלא תורכב משוטרים מקומיים או כאלה שיש להם נגיעה לארץ. בהמשך הידיעה ציין 

קרא העיתון להקמתו של כוח שכזה, והביע תקווה שאכן    1921המחבר כי כבר אחרי אירועי מאי  

 49את עצמו, כחיזוק לגופי השיטור המשתפרים לאיטם.  יקום ויוכיח

בינואר פרסמו שלטונות המנדט את ההודעה הרשמית על הקמת הכוח החדש, בהתאם לנוסח  23-ב

שקבע צ'רצ'יל, תוך שלהודעה המקורית נוסף המשפט שעלותו של הכוח החדש לא תוטל על תושבי 

 50הארץ. 

על   היא  גם  דיווחה  הערבית  מכיוון העיתונות  תתממש,  לא  שהיא  העריכה  אך  הקבינט,  החלטת 

המקום  עם  מעמיקה  היכרות  מחייבת  ועבודתה  מאחר  לפעול,  תתקשה  מקומית  לא  שמשטרה 

 51ותושביו. 

נראה כי ההתייחסות האוהדת של העיתונות העברית לעומת ההתייחסות הספקנית של העיתונות 

: בקרב היהודים הייתה אהדה ברורה לרעיון הערבית, היו ביטוי לתגובה שאפיינה את שני המחנות

 
 . TNA/CO/733/33,  1922בינואר  14מכתב משאקברו לטיודור,   45
 , שם. 16:10, שעה  1922בינואר  14מברק מצ'רצ'יל לסמואל,   46
 , שם. 17:30, שעה  1922בינואר  14'רצ'יל לסמואל,  מברק מצ 47
אב"י, הקפיד לשלב חידושים לשוניים, שחלקם לא נקלטו במשך השנים. המילה  -"דאר היום", שנערך על ידי איתמר בן 48

 "לעלנית" משמעה "נייטרלית". 
 . 2, ע"מ  1922בינואר   15,  דאר היום מאמר לא חתום, "משטרתנו",   49
 . 3בינואר, ע"מ  23, דאר היוםממשלת הוד מלכותו, "בולשת בריטית בא"י (הודעה רשמית)",  50
 . 3, ע"מ  1922בינואר   26, דאר היוםמאמר לא חתום, "במחנה הערבים",  51
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של משטרה בריטית, במידה ולא יוקם כוח יהודי, בעוד שבציבור הערבי היה חשש מכך שכוח חיצוני 

 שכזה, יהיה מוטה לטובת היהודים. 

הניסיון להסתיר את העובדה שהמגויסים לכוח החדש, מגיעים מכוחות השיטור באירלנד, לא עלה 

בינואר, יצאה הודעה של סוכנות הידיעות המרכזית   17סום הרשמי בבריטניה,  יפה: כבר ביום הפר

שמהן  בתור אלה  בהודעת הממשלה,  שהופיעו  זו,  בשנה  שיפורקו  היחידות  כי  נאמר  בה  בלונדון, 

לסוגיו.  באירלנד  הבריטי  השיטור  של  יחידות  הן  ישראל,  לארץ  שיישלחו  הז'נדרמים    52יגוייסו 

ההכחשה לא הועילה והתקשורת המשיכה לדווח   53רצת מצד הממשלה. הודעה זו גררה הכחשה נמ

 54לסוגיו. RICעל כך שהכוח החדש יורכב מאנשים שיסיימו שירותם במסגרת  

המצב   את  לקבל  נאלץ  החדש,  הכוח  להקמת  מלכתחילה  התנגד  שכאמור  אחרי   שנוצרהצבא, 

ועל  ג'ורג'  לויד  על  ווילסון, שזעם  הז'נדרמריה החדשה.  שהקבינט אישר באופן רשמי את הקמת 

צ'רצ'יל על ההסכם עם האירים, אותו ראה ככניעה מיותרת בדיוק כשהסיטואציה הצבאית התחילה 

 לנטות באופן ברור לטובת הבריטים, סיים את תפקידו בפברואר, ומחליפיו החלו לעבוד מול משרד 

המושבות כדי להתכונן למימוש החלטת הקבינט, כאשר המשימה הראשונה הייתה סיוע באיתור 

 מפקד מתאים לכוח החדש. 

בפברואר, לבקשת מיינרצהאגן, פנה משרד המלחמה במכתב לארבעה קצינים בשירות סדיר    11-ב

ותם לפיקוד על קולונל והרביעי בדרגת קולונל)  ובו בקשה להציג את מועמד-(שלושה בדרגת לוטננט

  55הז'נדרמריה המתהווה. 

טיודור עצמו ביקש לגייס לתפקיד את מי ששימש כראש המודיעין הצבאי באירלנד, ולאחר מכן, 

ב בריגדירRIC-כסגנו   ,-) ווינטר  אורמונד  שנוי  Winterגנרל  היה  באירלנד  ווינטר  של  תפקודו   .(

מיינרצהאג התייעץ  עימם  המלחמה,  במשרד  ובכירים  שווינטר  במחלוקת,  עימו  הסכימו  בעניין,  ן 

 56לחלוטין לא מתאים לפיקוד על הז'נדרמריה החדשה. 

לא  המושבות,  משרד  בשם  המלחמה,  משרד  פנה  אליהם  האחרים  שהמועמדים  שהסתבר  אחרי 

הביעו עניין בהגשת מועמדותם לפיקוד על הז'נדרמריה, ואחרי שמועמד נוסף שהציע צ'רצ'יל עצמו, 

קולונל (בעל -בפברואר, את שמו של לוטננט  14-ינרצהאגן, במזכר שחיבר בסירב להצעה, העלה מי

בריגדיר של  זמנית  (-דרגה  מקניל  ג'ון  אנגוס  מתאים.Mcneillגנרל)  כמועמד  נשלח    57)  המזכר 

ולתת המושבות, -לשאקברו  משרד  של  הקבוע  המדינה  מאסטרסון  58מזכיר  סמית'  -ג'יימס 

)Smith-Masterton .(59   יר את המלצתו, אחרי שפגש במקניל יום קודם, וקיבל מיינהרצהאגן העב

 60ממנו תגובה חיובית לכך ששמו יועלה כמועמד לתפקיד. 

 
 סוכנות ידיעות פרטית שהתחרתה בסוכנות רוייטרס, שנחשבה לנוטה יותר לדווח על סיפורים סנסציוניים.  52
53 , p. 986.Gannon (2013) 
54 The Northern Work for Disbanded Auxiliaries",  –Unwnown Author, "Palestine Gendarmerie 

Whig and Belfast Post, 18 January 1922, p. 5.   
 .Unknown Author, "Palestine Gendarmerie", The Yorkshire Post, 24 January 1922, p. 6וגם:   

,  1922בפברואר   11שרד המלחמה לארבעת הקצינים, שהועבר למיינרצהאגן, העתק מכתב שנשלח ממ 55
TNA/CO/733/33 . 

56 Gannon (2013), p. 987. 
 ). 1922. להלן: מזכר מיינרצהאגן ( TNA/CO/733/38. 1922בפברואר   14מזכר שכתב מיינרצהאגן לשאקברו,  57
 ילה למנהל כללי של משרד ממשלתי בישראל.מזכיר מדינה קבוע, היא דרגה בשירות המדינה הבריטי, המקב -תת 58
 ). 1922מזכר מיינרצהאגן (  59
 . TNA/CO/733/38. 1922בפברואר,   13מכתב ממקניל למיינרצהאגן,   60
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סמית' הצטרף להמלצתו של מיינרצהאגן, ושאקברו הוסיף בהערה בכתב יד שהעניין -מאסטרסון

יהיה לו   במרץ, אם לא  25-דחוף, מכיוון שטיודור טוען שהכוח לא יהיה מוכן לתזוזה לארץ ישראל ב

 61מפקד שיכיר אותו עוד בטרם יצא לדרכו. 

וב אנשיו  המלצות  את  קיבל  למשרד   18-צ'רצ'יל  דחופה  בקשה  בשמו  שלח  שאקברו  בפברואר 

 62המלחמה להעביר את מקניל למשרד המושבות.

. הוא נטל חלק במלחמות בסודאן 1895, והוסמך כקצין בצבא הבריטי בשנת  1874מקניל נולד בשנת  

. במהלך שירותו כקצין בסודאן, הוא הכיר 20-ותחילת המאה ה  19-פריקה בסוף המאה הובדרום א

את צ'רצ'יל, שהיה בגיל ובדרגה מקבילים, והשניים התיידדו. תודות לכישוריו כצייר, ביקש ממנו 

 ), ומקניל The River War  –צ'רצ'יל לאייר את ספרו אודות המלחמה בסודאן ("מלחמת הנהר"  

, הוא ביקר בארץ ולמד להכיר אותה. הוא התגייס 1910אחרי שעזב את הצבא בשנת    63נענה לבקשה. 

מחדש כשפרצה מלחמת העולם הראשונה, ובמהלכה שירת מקניל בגליפולי, בצרפת ולבסוף תחת 

מידי  ישראל  ארץ  לכיבוש  במערכה  חלק  ונטל  מיינרצהאגן,  את  הכיר  שם  אלנבי,  של  פיקודו 

  64העות'מאנים. 

מקניל שנכנס  אחרי  המטה   מייד  תפקידי  את  לאייש  במהירות  לפעול  החל  הוא  לתפקידו, 

בז'נדרמריה, במקביל להמשך התנהלות תהליך גיוס המתנדבים. מכיוון שהקמתה של הז'נדרמריה 

, לאתר מועמדים מומלצים לגיוס, RICכבר לא היתה בגדר סוד, נתבקשו מפקדי המחוזות של ה

 65ולספר להם על היחידה החדשה. 

), איש משטרה וותיק, שתפקידו Foleyחר מקניל כסגנו, את מייג'ור ג'ראלד פולי (בתחילת מרץ ב

 1886רד פולי נולד באירלנד בשנת  ו). ג'ראלד רוברט אדוMayoבאותה עת היה מפקד מחוז מאיו (

ל כקצין  התגייס  האקדמיים,  לימודיו  סיום  מחוזי   1911בשנת    RIC-ואחרי  מפקח  לדרגת  והגיע 

לגדוד החמישי של הרג'ימנט כש  66מדרגה שלישית. פרצה מלחמת העולם הראשונה הוא התגייס 

עם  מיד  במשטרה  ולעבודתו  לאירלנד  שב  הוא  ובצרפת.  ביוון  בגליפולי,  ושירת  האירי  המלכותי 

הגיע    1922שביתת הנשק. פולי שירת במשטרה בתקופה של מלחמת העצמאות האירית, כשבתחילת  

 67לדרגת מפקח מחוזי מדרגה ראשונה. 

לגייס  (בהתאם להוראה שלא  בניגוד לבלאקט, שביצע את תהליך הגיוס ממשרד שנפתח בלונדון 

בתוך אירלנד), החליט פולי, מתוך הבנת מצוקת הזמן, לגייס במקביל, באופן לא רשמי, גם מהמשרד 

 
 , שם. 1922בפברואר   14הערה של שאקברו בכתב יד בשולי מזכר מיינרצהאגן,  61
 , שם. 1922בפברואר   18מכתב משאקברו למשרד המלחמה,   62
63 Mustafa Abassi and Henry Near. "The General and the Village: The 1948 

War and its Aftermath seen from the Sidelines", Israel Affairs, 13:1 (2007), p. 24. See: Abassi and 
Near. 

 ). 1922מזכר מיינרצהאגן (  64
65 Gannon (2013), p. 984. 
66 District Inspector  –   מדובר בדרגה ולא בתפקיד. לדרגה זו יש שלוש רמות, כאשר דרגה שלישית מקבילה לדרגת מפקח

פקד במשטרת  -במשטרת ישראל, דרגה שנייה מקבילה לדרגת פקד במשטרה ישראל, ודרגה ראשונה מקבילה לדרגת רב 
 ישראל. 

67 (Cambridge:  sh BiographyDictionary of IriDavid Murphy. "Foley, Gerald Robert Edward", in: 
Cambridge university press, 2009), <University of Cambridge> website, URL: 

http://dib.cambridge.org/viewReadPage.do;jsessionid=4676FFD823BB34A28751897388CC73BE?arti
cleId=a3313 
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 68שפתח בטירת דאבלין, ואת המועמדים שבחר, שלח ללונדון לבדיקות רפואיות ולחתימה על חוזה. 

 RIC  )Black and Tansיוצאי    500-איש, ובהם למעלה מ  900-המועמדים שפנה היה יותר מ  מספר

וכ  RIC-וה יחד),  גם  בכוח).   ADRICיוצאי    400-הוותיק,  ששירתו  האנשים   69(יותר מרבע מכלל 

לסינון  אפשרות  יצר  שהוא  משום  גם  המגייסים,  עבור  חיוני  היה  המועמדים,  של  הגדול  המספר 

מתהליך  שנבעה  גדולה,  נשירה  הייתה  המתגייסים,  ריכוז  תהליך  שבתוך  בגלל  וגם  מועמדים 

 70ההתארגנות החפוז, שהיה רצוף בתקלות.

 

 התארגנות הז'נדרמריה
וא הרפואיות  הבדיקות  את  שעברו  בפורט המתגייסים  הקמה  אימון  לעבור  נשלחו  המיון,  ת 

) שבדרוםFort Trengantleטרינגאנטל  בקורנוול  מבצר -)  הוא  טרינגאנטל  פורט  אנגליה.  מערב 

, במטרה למנוע איום צרפתי אפשרי על נמלי דרום אנגליה. המקום תוכנן להכיל 1865שנבנה בשנת  

גות ולמחלקות, לקראת ההפלגה לארץ למעלה מאלף חיילים, והמגויסים הגיעו אליו, וחולקו לפלו

 71ישראל. 

, היו קרים במיוחד, והמבצר הישן לא חומם כיאות. 1922החודשים פברואר, מרץ ואפריל בשנת  

ולא  הראשונה,  העולם  ממלחמת  עודפים  היו  למתגייסים,  שניתן  הראשוני  הציוד  ושאר  המדים 

בים של משמעת צבאית, הפריע התאימו למגויסים רבים. גם היחס למגויסים, שכלל מרכיבים ר

לרבים מהם, שסברו שמכיוון שהם מועסקים מטעם משרד המושבות, הרי שהם אזרחים ולא ראוי 

  72שינהגו בהם כאילו היו טירונים בצבא. 

את ועצמו, את פולי  -בטרינגאנטל השלים מקניל גם את בניית המטה של הז'נדרמריה, שכלל אותו

וויהשליש   מייג'ור  החדש,  (הראשי  מרטינסון  של Martinsonליאם  הישיר  כמפקדו  שהוגדר   ,(

, אחד המתגייסים, שהמשיך לשרת עם פולי בארץ ישראל גם אחרי )Duff(  דאגלס דאף  73בלאקט.

   74פירוק הז'נדרמריה, טען שהיחסים ביניהם היו רעים ושמקניל נהג להשפילו בפני המגויסים.

באפריל   13-הבעיות בגיבוש כוח האדם הביאו לעיכוב ביציאה לארץ ישראל, ובסופו של דבר, רק ב

   75ראל, באונייה ישנה, "העיר אוקספורד". הפליגו הז'נדרמים החדשים לארץ יש

לז'נדרמים  התברר  כאשר  מהצפוי,  בהרבה  ומורכב  קשה  לאירוע  היא  גם  הפכה  לארץ  ההפלגה 

ולעמוד  התאים  את  לעצמם  לנקות  מהם  ושמצופה  במיוחד,  גרועים  הם  שקיבלו,  שהמגורים 

איומים הדדיים בשימוש למסדרים. הדבר עורר ויכוח חריף בינם לבין מרטינסון, שבמהלכו אף היו  

גם מזג האוויר במהלך ההפלגה היה סוער במיוחד, ופולי ציין שאחד מקציני האנייה סיפר   76בנשק.

 
 . 1971ני  ביו 22מכתבים ותשובות לשאלון, ששלח פולי לטד הורן ביום  68
 MECA, Gerald Foley papers, G2 no. 17, fo. 534 .להלן: מסמכי פולי . 

69 Gannon (2013), p. 987. 
70 96.-Duff (1934), pp. 95 
71 Horne, p. 79. 
72 Duff (1934), p. 96. 
73 Horne, p. 79. 
74 Duff (1934), p. 96. 
75 May 1922, p. 5.6 , The Daily MailUnknown Author. "New Palestine Gendarmerie Arrive",  
76 99.-Duff (1934), pp. 98 
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למפרץ  בסמוך  קשה  לסערה  נקלעה  כאשר  תטבע  שהאנייה  אמיתי  חשש  שהיה  מכן,  לאחר  לו 

 77ביסקאיה.

אחרי שהסערה חלפה, עגנה הספינה בבסיס הצי בגיברלטאר ושוב התעוררו ויכוחים חריפים בין 

הפיקוד לבין הז'נדרמים, כאשר נאמר לז'נדרמים כי פיקוד הצי במקום, אוסר את ירידתם למנוחה 

בחוף. אחרי איומים בהפעלת כוח, ניתן אישור כזה והז'נדרמים זכו לחופשה של יומיים, שבסיומה 

 78יכו לארץ, אחרי עצירה קצרה במלטה.המש

כ  1922באפריל    30-ב בארץ  גילו   760-נחתו  שם  לצרפנד,  מייד  והועברו  והז'נדרמים,  הקצינים 

שהמחנה לא ערוך לקליטתם, שכן רק עבור חלק קטן מהם הוכנו אוהלים ומקומות לינה בידי צוות  

  79חלוץ שהגיע מספר ימים קודם לכן. 

לב הפריסה וההיערכות הראשוניים, הייתה בתחום ניהול כוח האדם והיא בעייה נוספת שמתגלה בש

מיוצאי   אחד  וז'נדרמים:  קצינים  למספר  תשולם   ADRICנגעה  שמשכורתם  להם  שהובטח  טען 

מ שחרורו  שמאז  התקופה  על  שכר  קיבל  לא  הוא  שבפועל,  בעוד  וגיוסו   ADRIC-ברציפות, 

ם אחרים, שלא התלוננו (בשעה שאחרים, שהגיעו בעייה שנגעה גם לעשרות מגוייסי  –לז'נדרמריה  

לטריגאנטל מוקדם יותר, אכן קיבלו את השכר המובטח). כמו כן, שני קצינים נוספים, שהגיעו עם 

משלחת החלוץ, לא חתמו כלל על חוזה ההעסקה בטרם הגיעו לארץ. מייג'ור מרטינסון, השליש  

מ בלבד  (כשבוע  להתפטר  הוא  גם  ביקש  הכוח,  של  "בעיות הראשי  של  בנימוק  לארץ)  הגעתו  יום 

 81לפי יומנו של מקניל, ניכר שהסיבה האמיתית הייתה משבר אמון בינו לבין מקניל.  80רפואיות". 

והיה מוכר לרבים מהמגויסים, שלא אהבו אותו, עקב   ADRIC-אירלנד כקצין בבמרטינסון שירת  

 82מה שראו כיחס מתנשא כלפיהם. 

בסיס להנחה שמצבו הבריאותי של מרטינסון היה תקין, ניתן למצוא בעובדה שתוך חודשים ספורים 

מיום שובו של מרטינסון לאירלנד, הוא הצטרף כקצין למשטרה החדשה שהוקמה בששת המחוזות 

והיוותה   83המשטרה המלכותית של אלסטר),  –  RUCשנותרו בשליטה בריטית (  הצפוניים של האי

 .RIC-בעצם את המשכה הישיר של ה

ז'נדרמרים שרצו לעזוב באופן מיידי, התריעו מקניל ומיינרצהאגן מעבר למספר הקטן של קצינים ו

ש חמורה  בעייה  להעל  מגוייסי יכולה  של  החוזים  יפוגו  כאשר  חודשים,  מספר  תוך   תפתח 

הז'נדרמריה. מגוייסים רבים זעמו על כך שתוקף החוזים היה לשנה אחת בלבד, וחוסר הביטחון 

 84.התעסוקתי היה גורם קבוע לחשש ומרמור, שמקניל סבר שעלול להגיע עד כדי התפטרות המונית

 
 מסמכי פולי.  77
 . Duff (1934), pp. 100-101שם, וגם:  78
79 104.-Duff (1934), pp. 103 
 . TNA/CO/733/22,  1922במאי  19מדידס לצ'רצ'יל,   358מברק מספר  80
81 0197). See: McNeill -1922 (MECA, McNeill papers, GB 165 thgus McNeill, Diaries 1, May 8An

Diaries. 
82 Duff (1934), p. 96. 
83 Ballymena Weekly Unknown Author. "Holywood B's victory at Co. Down rifle meeting", 

Telegraph, 18 November 1922, p. 5. 
84 McNeill, "Notes on the British Gendarmerie", 3 Jan. 1923, p. 5, TNA/CO 733/60. See: Notes Angus 

on the British Gendarmerie (1923). 
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חוגרים ונגדים (המספר עלה וירד בחודשים הבאים עם  720-הכוח שהחל להתארגן לפעילות, מנה כ

 95%-קצינים. כמעט כל החוגרים והנגדים (למעלה מ  42-עזיבתם וגיוסם של ז'נדרמים בודדים) ו

. Black and Tan-הגיעו מה  65%-, וכADRIC-מ  20%-לסוגיו, מתוכם הגיעו כ  RIC-מהם) הגיעו מה

הוותיק,   RIC-שימשו כקציני משטרה ותיקים ב   9, עוד  ADRIC-) מ21מבין הקצינים הגיעו מחצית (

 85וקצין נוסף היה ראש הלשכה של טיודור בטירת דאבלין.  RICגיעו מזרוע המודיעין של  ה 4

ביום   אוקספורד",  "העיר  האנייה  הגעת  אחרי  של 1922במאי    1יום  הראשונה  הגרסה  פורסמה   ,

של  הבריטית  הסקציה  את  יהווה  החדש  שהכוח  ציינה  התקנה  הבריטית".  הז'נדרמריה  "תקנת 

(שהתקנה שלה שונתה בהתאם), ויהווה גם הוא חלק ממשטרת המנדט.   הז'נדרמריה הפלשתינאית

רשמי "הז'נדרמריה -השם הרשמי, "הסקציה הבריטית של הז'נדרמריה הפלשתינאית", והשם הלא

 86הבריטית", מופיעים שניהם בתקנה, אך לרוב נעשה שימוש בשם הקצר יותר.

ן הציבור (האחראי למשטרה ולז'נדרמריות) טיודור עצמו הגיע לארץ ביולי, ומונה לממונה על ביטחו 

ולמפקד כוחות הצבא בארץ גם יחד. בראמלי הוגדר כסגן הממונה על ביטחון הציבור, האחראי על 

 87המשטרה, אך הז'נדרמריות היו כפופות לטיודור במישרין. 

שעסק   ),Wilkinsonאחריות לאימונים של הז'נדרמריה הבריטית, הוטלה על הנגד ג'ון ווילקינסון (

 88, בפניקס פארק שבדאבלין. RIC- בתפקיד זה גם במתקן האימונים של ה

כאמצעי  המכודן,  ברובה  שימוש  ועל  סדר,  מפרי  עם  פיזיים  לעימותים  כניסה  על  ניתן  חזק  דגש 

להדיפת המון. לצד אימונים בטיפול בהפרות סדר, מאמץ רב הושקע גם בתרגילי סדר, על פי המודל  

 89ן באימוני חיילּות ובראשם ירי., וכRIC-שהיה מקובל ב

שלבי ההתארגנות הראשוניים כללו שינוי של המבנה המתוכנן המקורי של הז'נדרמריה הבריטית, 

שהתבסס על יחידות ממוכנות בלבד. במקומו הוקמו פלוגת פרשים (שבחודשי פעילותה הראשונים 

יש ארבע מכו פלוגה  פלוגות ממוכנות, כשבכל  ושש  ללא סוסים)  מודל  פעלה  פורד  (חלקם   Tניות 

 90שעליהם הוצב מקלע לואיס.  Tפתוחים וחלקם סגורים) וארבעה טנדרים תוצרת פורד מודל 

פריסת היחידות, בתום ההתארגנות בצרפנד, החלה בימים הראשונים של יוני, כאשר שתי פלוגות 

(אחת מהן ב בירושלים  פלוגות הוצבו  ושתי  פלוגה אחת הוצבה בשכם  בנצרת,  זמני). הוצבו  אופן 

עבור  בסוסים  עקב מחסור  יותר  איטית  הייתה  (שהתארגנותה  הפרשים  פלוגת  וכן  נוספת,  פלוגה 

 91החוגרים והנגדים), נותרו במפקדה בצרפנד.

 

 תחילת הפעילות המבצעית והתגובות עליה
קיץ   הראשונים של  בימים  שכבר  לכך  הביאה  יחסית,  המהירה  הציבור 1922ההתארגנות  נחשף   ,

רבים   ומסקנתם של  ביישוב היהודי),  כונו "אירלנדים"  (שאנשיה  הז'נדרמריה הבריטית  לפעילות 

 
85 990.-Gannon (2013), pp. 988 
 . 11.8  תיק בית מורשת משטרת ישראל,  1922במאי    1תקנת הז'נדרמריה הבריטית מיום  86
 . 991שם, ע"מ   87
88. , p. 1552018)Gannon (  
 שם, שם.  89
90Notes on the British Gendarmerie (1923), p. 1.    
 . 3שם, ע"מ   91
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יוצאי ה על כך שאנשיה הם  הידיעה  הייתה, שדליפת  לסוגיו, אינה בהכרח חסרון   RIC-מאנשיה 

 חידה להשיג את יעדיה. ליכולתה של הי

כאמור, ההנהגה הציונית ורוב העיתונות הציונית תמכו בבואו של כוח שהוא נייטרלי במהותו, עוד 

בטרם הגיע לארץ, בעוד שבקרב ההנהגה והציבור הערבי היה חשש מהגעת כוח שכזה, הן מכיוון 

יותר מכך, עקב שהגעתו לארץ החלישה את חלקם של הערבים בתוך הממסד הביטחוני הקיים, ו

המוניטין שיצא לכוח, ושהעיתונות הבליטה. דאף, למשל, סיפר שבמהלך שהותה הזמנית של פלוגתו 

והגיעו לבית בושת סמוך, שם  יצאו לחפשם  ושל שלושה מחבריו. הם  נגנבו מגפיהם שלו  בחיפה, 

 שאלה אותם בעלת הבית בקול רועד האם הם משתייכים למשטרה החדשה שנשלחה לפלשתינה, 

 92אחרי שהרציחות שביצעו בארץ אחרת הביאו לסילוקה של בריטניה משם. 

מהז'נדרמריה  יחידות  של  נוכחותן  עצם  רבים  שבמקרים  הייתה  זה,  מוניטין  של  המשמעות 

הבריטית, הביאה להרגעת הרוחות מבלי שנוצר צורך לפתוח באש, כפי שנעשה באירועים קודמים 

) אודות הז'נדרמריה הבריטית ויוצאיה שהמשיכו Cahillל ( בעבר. מחקרו של ריצ'ארד אנדרו קייהי

ל ישיר  כי התנהגותם הייתה המשך  . Black and Tan- ול  ADRIC- לשרת במשטרת המנדט, טען 

חשוב   93מעותו היא "להתפרץ בזעם אלים". ", שמשGoing Berserkלמאמרו הוא אף נתן את השם "

לציין, עם זאת, כי מאמר זה עוסק יותר בהתנהלותם של יוצאי הז'נדרמריה הבריטית, אחרי שעברו 

 לשרת במשטרת המנדט, ופחות בתקופה בה פעלה הז'נדרמריה הבריטית כגוף עצמאי. 

קבוצות  אחרי  מרדף  למטרות  והופעלו  ספר  אזורי  אבטחו  הבריטית  הז'נדרמריה  של  פטרולים 

מרדפים יריות  חמושות,  בחילופי  הסתיימו  מקרים  האוכלוסייה  שבמספר  עם  בהתמודדות  אך   ,

האזרחית, סייעה התדמית המאיימת של הז'נדרמים למנוע הסלמה בעימותים אלימים ברגע שנוצר 

לתדמית המפחידה סייעה במידה רבה, גם החזות החיצונית של הז'נדרמים הבריטים:   94חשש כזה. 

מטרים, בעוד שגובהו של הז'נדרם הבריטי   1.66-ארץ ישראל, היה כגובהו הממוצע של גבר מקומי ב

 95מטרים. 1.77-עמד על כ

היה טוב למדי, ובא לידי ביטוי בכך שהפרות הסדר נבלמו בטרם   1922מצב הביטחון בארץ בקיץ  

בימים   על    14-ו  13התפשטו:  במחאה  הערבי,  הפועל  הוועד  ידי  על  כללית  שביתה  הוכרזה  ביולי 

היה חשש ממהומות והתפרעויות, וכוחות משטרה נפרסו ברחבי הערים. תגבורת   96ור.הצהרת בלפ

 97של הז'נדרמריה הבריטית נשלחה לערים מעורבות, כמו חברון וטבריה, והשקט נשמר.

השקט היחסי בקיץ הראשון לשהותה של הז'נדרמריה הבריטית בארץ, אפשר לפיקוד לרכז מאמץ 

לשיפור ההיכרות של האנשים עם הארץ, להפגנת נוכחות, ולשיפור בארגון סיורים יזומים שנועדו  

 
92(London: J. Long, 1953), p. 27. See: Duff (1953).  Bailing with a teaspoonDouglas V. Duff,  
93 38  Jerusalem QuarterlyRichard Andrew Cahill, "Going Berserk: 'Black and Tans' in Palestine", 

(2009), pp. 61-62. 
94 Richard Meinertzhagen, ‘Military report on Palestine’, 25 Mar 1923, p. 2.  TNA, CO 733/61. See: 

Military Report. 
95 rmerie (1923), p. 1.Notes on the British Genda 
 . 3, ע"מ  1922ביולי   14,  דאר היוםמחבר לא ידוע, "במחנה הערבים",   96
 מחבר לא ידוע, "שקט בכל ארץ ישראל", שם, שם.  97
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תשתיות תחבורה במקומות רגישים. כך נוצל סיור למערב השומרון, לעבודות לשיפור הדרך מטול 

 98כרם צפונה, בכיוון זמר.

הותקפו בתים בקצה שכונת נווה שאנן, בפאתי יפו, על ידי שודדים חמושים.   1922באוגוסט    27בליל  

שכתוצאה   ,קפים הגיעו ממערב, מאזורי הפרדסים של יפו, ופתחו באש על הצריפים הקרוביםהתו

ממנה נהרג תושב אחד ונפצע אחר. משטרת עיריית תל אביב הוזעקה למקום, אך התקשתה לבלום 

את התוקפים. כוח של הז'נדרמריה האירית נשלח למקום ופתח מייד באש חזקה לעבר מקורות 

 99קפים, תוך שהוא נמנע ממרדף עקב החשיכה. הירי והניס את התו

מאחר והז'נדרמריה הבריטית הוגדרה מראשיתה ככוח עזר למשטרה בתחומי שמירה על הסדר, 

היא הופעלה גם כאשר התרחשו סכסוכי עבודה שהמשטרה חששה שיסלימו ויגיעו לאלימות. דוגמא 

פו טענו שהמעסיקים לא עומדים , כאשר עובדי מאפיות בי1922לאירוע שכזה הייתה בסוף ספטמבר  

בהסכם שנחתם שנה קודם לכן, עם מועצת פועלי יפו, ופתחו בשביתה. המעסיקים, שהמועצה גיבתה  

אותם, טענו שההסכם מקויים. הגיבוי מצד מועצת הפועלים שכנע את המעסיקים שאפשר להתעלם  

בא לאיומים  שהביא  דבר  לשבות,  שסירבו  פועלים  להעסיק  ולנסות  בעקבות מהשביתה  לימות. 

איומים אלה נשלח כוח מהז'נדרמריה הבריטית, ששמר על השקט, עד להגעת מתווך מירושלים, 

המתיחות. את  להפחית  מצד    100שהצליח  קיצונית  אלימות  תוארה  לא  הללו  האירועים  בכל 

 הז'נדרמריה, ונראה שעצם הופעתם סייעה בשמירה על הסדר.

ל הז'נדרמים שהגיעו מהמלחמה באירלנד, ניכרה נכונות עם זאת, ניכר היה שבכל הנוגע לגישתם ש 

להגעה לעימותים פיזיים, שלא אפיינה את כוחות הביטחון האחרים שפעלו בארץ. מקניל ראה יתרון 

האירוע היחיד שאותו מצא כראוי לאזכור בהקשר לשאלות רב בגישה זו, והמחיש זאת כשתיאר את  

התקיימו   1922באוקטובר    20- : בנדרמריה הבריטיתבנוגע לתפקודה של הז'לעת  שצפו ועלו מעת  

על רקע ההכרזה הרשמית על המנדט ולקראת יום השנה להצהרת בלפור. כוח   101הפרות סדר בשכם, 

של הפלוגה שישבה בשכם, נשלח למקום, ולפי תיאורו של מקניל, הם הצליחו לפזר את ההפגנה 

  מתוכן דבריו של מקניל   102ש בירי". "תוך כמה דקות, אחרי ששברו כמה ראשים. לא נעשה שימו

שימוש בנשק חם), ולא תוצאות השימוש הכוח, הם -ניתן להבין שאופן השימוש בכוח (שימוש או אי

 שהגדירו לדעתו את השאלה האם הז'נדרמריה הבריטית הפעילה כוח מופרז.

בזיכרונותיו של  גם  הוזכרה  דגש כבר באימונים,  ניתן  עליה  פיזיים,  לעימותים  נכונות  הגישה של 

בחיפה   דאף, המתאר טכניקה של הפגנה  רובים מכודנים, במהלך  דחיפת קהל אחורה באמצעות 

תיאור נוסף מופיע במכתב של אשת היועץ המשפטי של ממשלת המנדט, הלן בנטוויץ'   1922.103ביולי  

)Bentwichהחדשים, "השמועות מספרות שהם צבעו את יפו   ), שטענה שמאז הגיעו הז'נדרמרים

 104באדום". 

 
 . TNA/CO/733/23, 1922דיווח של סמואל לשר המושבות על המתרחש בשטח המנדט בחודש יוני  98
 . 2, ע"מ  1922באוגוסט   27, דאר היוםמחבר לא ידוע, "ההתנפלות על נווה שאנן",  99

 . 3, ע"מ  1922באוקטובר   6, דאר היוםמחבר לא ידוע, "הד יפו",   100
יל כתב בטעות שמדובר בנובמבר, אך ביומנו האישי מצויין האירוע בטקסט , מקנ1923בינואר   3- במסמך הסיכום שלו מה 101

 באוקטובר.  22- שכתב ב 
102 Notes on the British Gendarmerie (1923), p. 3.   :1922וגם. ndMcNeill Diaries, October 22 
103 38.-Duff (1953), pp. 35 
104 Horne, p. 86. 
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בעיני מקניל  נחשבו  לא  לפיזור ההפגנה בשכם, שאר האירועים שבהם הופעלה הז'נדרמריה  פרט 

ב לטיודור,  שהעביר  הקצר  בסיכום  לחלוטין  מהם  התעלם  והוא  ,  1923בינואר    3-כמשמעותיים, 

  105לבקשת משרד המושבות.

'נדרמריה הבריטית לא כללה רק גיבוי למשטרה בתחום שמירה על הסדר הפעילות המבצעית של הז

הציבורי, אלא גם סיורים ממונעים בכבישי ודרכי הארץ, ואבטחתם מקבוצות חמושות. במחצית 

של   כ  1922השנייה  של  בהיקף  ממונעים  סיורים  יחידות   640,000-נעשו  ידי  על  קילומטרים 

פ אף  אלה  ויחידות  הבריטית,  כהז'נדרמריה  של  בהיקף  חדשים  צירים  קילומטרים,   130-רצו 

הירדן,   לבקעת  שכם  מאזור  שמוביל  תרצה),  (נחל  פארעה  ואדי  על  שמתבסס  חדש  ציר  ובראשם 

 106ואפשר לפלוגה המוצבת בשכם, להגיע במהירות במקרה של חדירה מעבר הירדן.

ות של היחידה ככוח על אף היותו פרש בהכשרתו, וחובב סוסים מושבע, מקניל היה מרוצה מהפעיל

ממוכן. בעיקר היה שבע רצון מתפקודם של רכבי הפורד, וציין שהם גם חסכוניים, וגם עמדו במבחני  

  107רויס.-השוואה ביחס לרכב מקבילים מתוצרת קרוסלי ורולס

ניסיון  ובעלי  וותיקים  וצבא  משטרה  אנשי  הרבה  בתוכה  כללה  הבריטית  שהז'נדרמריה  העובדה 

פשרה לז'נדרמריה הבריטית לסייע לז'נדרמריה הפלשתינאית, למשטרה ולרשות בתחומים שונים, א

המכס, במספר תחומים, בהם היה לגופים אלה מחסור באנשי מקצוע מנוסים: כפי שצוין, מייג'ור 

את  לאפשר  במטרה  הפלשתינאית,  בז'נדרמריה  הגמלים  ליחידת  סופחו  נגדים  וארבעה  וויגאן 

קצין. -לוגה בשכם, ליחידת הז'נדרמריה הפלשתינאית בצמח כתתהגדלתה, ונגד נוסף הושאל מהפ

) ולצדו שבעה נגדים, סופחו ליחידת המכס, במטרה Wainwrightכמו כן, קצין נוסף, קפטן ווינרייט (

של   הימי  השיטור  ליחידת  בהמשך  שהפכה  ימי,  ושיטור  חופים  משמר  של  יחידה  מחדש  להקים 

שימשו בעבר כקצינים בצי הבריטי, והיו בעלי ניסיון ימי   משטרת המנדט. וויינרייט ושבעת הנגדים 

מפקד אחת משתי הפלוגות שישבו   108רב יותר מכל אחד אחר בכוחות הביטחון הבריטיים בארץ. 

פורבס מייג'ור  (-בנצרת,  של  Forbes-Sharpשארפ  הגליל  מחוז  כמפקד  כחודשיים  במשך  שימש   ,(

סוף   לקראת  המק1922המשטרה,  לתפקידו  במקביל  במשטרת ,  והמודיעין  החקירות  תחום  ורי. 

במקצועו,   RIC-המנדט, קיבל גם הוא חיזוק מהז'נדרמריה הבריטית, כאשר בלאקט, קצין מודיעין ב

), והוחלף כעבור זמן בקפטן CID  –מונה באופן זמני לראש מחלקת החקירות הפליליות (הבולשת  

 Howard .(109הווארד (

בקשת משרד המושבות, שייכתב סיכום שנתי קצר, שיתאר את פעילות הז'נדרמריה, נבעה מדיווח 

, 1922בדצמבר    15-), שכתב מזכר ב Ormsby-Goreגור (- שר המושבות, וויליאם אורמסבי-של תת

כי נודע לו אודות שיחה בין קונגרייב לבין חברי פרלמנט שביקרו במפקדתו בקאהיר. במהלך השיחה 

קונגרייב בחריפות כנגד היהודים, ותקף בחריפות את המדיניות הביטחונית בארץ ישראל, התבטא  

יהודית. הוא השיב לשאלת חבר פרלמנט אודות תפקוד הז'נדרמריה האירית, כי -אותה ראה כפרו

 
 . TNA/CO/733/60  ,1922בינואר  18מכתב מטיודור לשאקברו,   105
106 Notes on the British Gendarmerie (1923), p. 3. 
 שם, שם.  107
,  1923בפברואר  Devonshire  ,(1מכתב מסמואל לשר המושבות וויקטור קאבנדיש, הדוכס מדבונשייר (  108

TNA/CO/733/42 . 
109 Notes on the British Gendarmerie (1923), p. 3. 
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לאורמסבי שנמסר  הדיווח  פי  על  מאוד.  גרוע  באופן  מתפקדת  את -היחידה  קונגרייב  כינה  גור, 

) וטען כי General Tudor's Black and Tanורים והחומים של הגנרל טיודור" (הז'נדרמריה "השח

היא עולה כמו שני גדודים ויעילה פחות משתי פלוגות. הוא טען שהמשרתים בה מאוד לא מרוצים 

   110ורוצים לעזוב את הארץ.

ריטית שאקברו היה מודאג מאוד מדיווח זה, שכן הניח שהדבר יוביל למתקפה על הז'נדרמריה הב

מצד הפרלמנט, בטענות שהיא אכזרית, יקרה ולא יעילה. הוא ציין במזכר שהוסיף בהמשך לדיווח 

אורמסבי רק  -של  שכן  הוגנת,  אינה  זו,  בצורה  הבריטית  לז'נדרמריה  ההתייחסות  כי    18%גור, 

 וסבר שהניסיון לייצר את החיבור הזה, נועד להטביע  Black and Tans,111-ממגוייסיה הם יוצאי ה

הוא שיגר מברק למזכיר הראשי של ממשלת מנדט ובו ביקש שיועברו    112על היחידה חותם שלילי. 

הז'נדרמריה  על  להתקפות  כתשובה  בפרלמנט  להציג  המושבות  שר  יוכל  שאותם  נתונים,  לידיו 

  113הבריטית.

החוגרים  (מצבת  הצטמצם  הבריטית  בז'נדרמריה  האדם  שכוח  מלמד  מקניל  של  השנתי  סיכומו 

הירידה במספר המשרתים בז'נדרמריה   114). 49-, בעוד זו של הקצינים עלתה ל685-ים ירדה לוהנגד

מתו חמישה   1922כמו כן, עד סוף    115ערקו.  2-אנשים פוטרו ו  9אנשים התפטרו,    21-נבעה מכך ש

כבד,  מחלת  עקב  בבטן  חריפה  ומדלקת  ממלריה  מתו  (שלושה  מבצעיות  לא  בנסיבות  ז'נדרמים 

לא בנסיבות  ידועות,  לא  בנסיבות  מת  נוסף  בחמשת -ז'נדרם  התאבד).  נוסף  וז'נדרם  מבצעיות, 

 116בדו. , מתו משחפת שני ז'נדרמים נוספים וז'נדרם וקצין התא1923החודשים בשנת 

, היה הזדמנות עבור מקניל לשחרר ז'נדרמים, אותם ראה 1923מועד סיום החוזה המקורי באפריל 

ביותר,  משמעותית  הייתה  התחלופה  חדשים.  ז'נדרמים  בבריטניה  גוייסו  ובמקומם  כבעייתיים, 

ם) נוספי   90ז'נדרמים חדשים  (ועד סוף השנה גוייסו    250גוייסו    1923ובהתחשב בכך שבמהלך קיץ  

החוזה  בתום  עזבו  המקוריים,  המגוייסים  למחצית  שקרוב  מלמד  השתנה,  היחידה  שגודל  מבלי 

 117המקורי שלהם, או מספר חודשים לאחר מכן.

, מחליש במידה רבה את סבירותן של הטענות המסבירות 1923השינוי הדרמטי בהרכב הכוח באמצע  

מהמלחמה באירלנד. ראוי לציין כי בכל את הרקע האלים, כביכול, של אנשיו, בכך שהגיעו ישירות  

הדרג הפיקודי המבצעי של הכוח, רק מייג'ור וויגאן (שכאמור, הושאל לז'נדרמריה הפלשתינאית, 

קשור  היה  אליה)  השתייך  עדיין  שפורמלית  למרות  לפירוקה,  עד  הבריטית  לז'נדרמריה  שב  ולא 

יה מפקד אחת המחלקות מפלוגה ישירות לאירוע חריג במהלך מלחמת העצמאות האירית: וויגאן ה

 
 . TNA/CO/733/35, 1922בדצמבר  15גור,  -אורמסבימזכר של  110
מחוגרי ונגדי הז'נדרמריה הבריטית, לבין יוצאי   20%- , שאכן מנו מעט פחות מADRICשאקברו התכוון כנראה ליוצאי  111

Black and Tans. 
 . TNA/CO/733/35, 1922בדצמבר   20מזכר של שאקברו,   112
 . TNA/CO/733/60, 1922בדצמבר   21מברק משאקברו למזכיר הראשי,  113
114 Notes on the British Gendarmerie (1923), p. 1. 
115 Gannon (2013), p. 994. 
. וגם: מברק  TNA/CO/733/27, 1925בנובמבר  7מברק תנחומים משאקברו לאמא של קורפורל ריצ'ארד יאנג,  116

 . TNA/CO/733/41, 1923בינואר  16בלאונט קראוק,  - תנחומים משאקברו לאחיו של קפטן פורבס לה
 . TNA/CO/733/73,  1924באוגוסט  29מכתב ממקניל למפקח הכללי בנוגע לתלונה של קצין לשעבר,   117
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K    שלADRIC  וגם במקרה זה, החשדות   –  1920, שאנשיה השתתפו בהצתת מרכז קורק בדצמבר

 118נגד וויגאן היו שהעלים עין מפעילות אנשיו, ולא שהשתתף בפועל בהצתה.

, כלומר ברוב שנות קיומה של הז'נדרמריה הבריטית, 1923למעשה, החל מהמחצית השנייה של   

, עמד על כמחצית מכלל הז'נדרמים 1922המגוייסים שלה שהגיעו ישירות מאירלנד באפריל    מספר

ובירמינגהאם) וסקוטלנד  (לונדון  גוייסו באנגליה  ירידה. הז'נדרמים החדשים  והיה בסימן  בכוח, 

באירלנד.  השיטור  מגופי  באחד  בעברו  שירת  חלק קטן מהם  ורק  ואדינבורו),  לקראת    119(גלאזגו 

של ביטחוני   פירוקה  רקע  בעל  היו  מאנשיה,  קטן  חלק  רק  דאף,  כתב  הבריטית,  הז'נדרמריה 

  120כלשהו. 

חשוב לציין, עם זאת, שהנתון לא אפיין את דרגי הקצונה והפיקוד, שם התחלופה הייתה נמוכה  

בהרבה. מבחינה מבצעית, השינוי הגדול בהרכב הכוח נעשה בצורה מדורגת, לאורך הקיץ, מבלי 

 צורך לשנות את מבנה היחידות. שהיה 

בעיקר  המנדט,  לשטח  שחדרו  חמושות,  קבוצות  של  בפעילותן  עלייה  חלה  והקיץ  האביב  במהלך 

משטחי המנדט הצרפתי בסוריה ולבנון. קבוצות אלה עסקו בהברחה ושוד בארץ ישראל, וניצלו את 

טחון הבריטיים או  הגבול בין שטחי המנדט של שתי המעצמות, כדי לחמוק בכל פעם מכוחות הבי

הז'נדרמריה  ספגה  לארץ,  הגיעה  מאז  שלראשונה  בכך  ביטוי  לידי  באה  זו  עלייה  הצרפתיים. 

 הבריטית, נפגעים בפעילות מבצעית. 

שארפ, מפקד אחת משתי הפלוגות בנצרת, הוראה לשלוח כוח -קיבל מייג'ור פורבס  1923ביוני    9-ב

בי לקראת  העליון,  הנציב  לשיירת  שיחבור  להצטרף ליווי,  הוראה  קיבל  הליווי  כוח  בצפון.  קורו 

) פארקר  לוטננט  של  בפיקודם  הליווי  כוח  למטולה.  פינה  מראש  שתיסע  בשעה  , ) Parkerלשיירה 

) פורד )McMahonסרג'נט מקמהון  טנדר  באמצעות  התנייד  הכוח  ז'נדרמים.  ושבעה  נהגים  שני   ,

הכוח ליווה את שיירת הנציב העליון    121בפיקוד הסמל ומכונית נוסעים רגילה, בפיקודו של פארקר.

, החלו בנסיעה דרומה, כשהם מקדימים את שיירת 17:45בנסיעה צפונה, בשעות הצהריים, ובשעה  

כך  העליון,  הנציב  לשיירת  להצטרף  אישור  קיבל  הז'נדרמים  אחד  יושע.  בנבי  גם  שביקר  הנציב, 

ין מלאחה (כארבעה קילומטרים , בסמוך לכפר ע 19:00שמספר המלווים הכולל, ירד לעשרה. בשעה  

צפונית ליסוד המעלה), זיהה פארקר שמונה אנשים שעומדים משני צידי הדרך, כארבעים מטרים 

לפני הרכב הראשון, ומתנהגים באופן מוזר. הוא הורה לרכב לעצור ולאנשים לצאת ממנו במהירות 

 122הם אש חזקה. עם רובים במצב הכן, אך בטרם הספיקו להתארגן מחוץ לרכב, נפתחה עלי 

אחד הז'נדרמים נהרג במקום ושניים נוספים נפצעו, אחד מהם קשה, ופארקר הורה לאנשיו לסגת 

לכיוון הטנדר, שעצר מאחוריהם. בסמוך לטנדר חבר פארקר למקמהון, שעדכן אותו שיש לו פצוע 

 קשה ועוד ז'נדרם נעדר. 

 
118 the Strickland Report", in:  -David Grant, "The Second Court of Enquiry into the Burning of Cork 

-burning/second-https://www.theauxiliaries.com/INCIDENTS/corkAuxilieries> website. URL: <The 
. enquiry.html-enquiry/second-ourtc 

 שם.  119
120 Duff (1934), p. 154. 
 . TNA/CO/733/46, 1923ביוני   11שארפ, -דיווח של פארקר לפורבס  121
 שם.  122
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ן וליטול ממנו חילופי האש נמשכו כעשרים דקות, במהלכם הצליחו התוקפים להגיע לרכב הראשו

בשעה   לטנדר.  מסביב  עמדות  שתפס  הכוח  אל  יותר  להתקרב  יכלו  לא  אך  נסוגו    19:20נשק, 

התוקפים, ופארקר ריכז את אנשיו והם נסעו במהירות ליסוד המעלה, תוך שהם נוטלים עימם שתי 

ו גופות של ז'נדרמים, ומשאירים את הנעדר בשטח. עם הגעתם למושבה, הועברו הנפגעים לטיפול

הקרוב  הטלפון  היה  שם  יעקב,  בנות  בגשר  המשטרה  לנקודת  נסע  ופארקר  המקומי,  הרופא  של 

 123ביותר, והודיע למשטרת ראש פינה על המארב.

. עם הגיעו יצאו הכוחות 02:30שארפ יצא מנצרת לכוחות ביסוד המעלה וחבר אליהם בשעה  -פורבס

ליחו. בבוקר למחרת הגיע דיווח שז'נדרם לסריקה באזור הקרב, בניסיון לאתר את הנעדר, אך לא הצ

(  124בריטי פצוע הגיע למטולה, ופארקר נסע לאסוף אותו. ) Kroyהתברר שהנעדר, קורפורל קרוי 

נפצע קל בידו מייד עם יציאתו מהטנדר, ופתח במרדף אחרי מי שזיהה כיורה, אך זה נעלם, כששב 

ו לידם,  עומדים  זרים  חמושים  בתחילה  ראה  הרכבים,  החלו לקרבת  שהרכבים  זיהה  מכן  לאחר 

לנסות  החליט  הוא  הרכבים.  על  והשתלטו  הבריטי  הכוח  על  התגברו  שהאורבים  והניח  בנסיעה 

להתקדם ליישוב הקרוב ביותר, אך הטשטוש בעקבות פציעתו הביא לכך שהתבלבל והתקדם צפונה 

לה, והלך עימו עד במקום דרומה. בכפר ג'אחולה פגש תושב מקומי שהסכים ללוות אותו בכיוון מטו

של  הצפוני  המחוז  למפקד  שהגיע  האירועים,  על  דיווח  והעביר  ראשוני,  טיפול  קיבל  בה  חי,  תל 

 125), שמיהר לתל חי, והעביר את קרוי לטיפול מסודר יותר במטולה.Sinclairהמשטרה, סינקלייר (

ובכך עלה   מספרם של במהלך הטיפול בפצועים, מת מפצעיו הפצוע הקשה מאנשיו של מקמהון, 

 126ההרוגים באירוע, לשלושה. 

בעיני  במיוחד  כחמור  נתפש  לארץ,  הבריטית  הז'נדרמריה  הגעת  מאז  מסוגו  ראשון  האירוע, 

גם מהעובדה שטכנית היה מדובר  יכלו להתעלם  לא  הנפגעים הגבוה,  הבריטים, שבנוסף למספר 

ארגן משם מצוד נרחב, שארפ יצאו לצפת כדי ל-בתקיפת שיירת הנציב העליון. סינקלייר ופורבס

 127שכלל אנשי משטרה וכן יחידות משתי הז'נדרמריות.

ביוני הגיע דיווח מהצרפתים בלבנון על לכידת ארבעה אנשים, בהם פצוע קשה, בכפר קילא,   14-ב

מערבית למטולה. ברשותם נמצא הרובה שנלקח, ואחרי חקירה הם הודו שהם חלק מקבוצה דרוזית 

מיים לפני המארב, וכי הם שהו בכפר בית ג'ן עד ליום המארב. המארב לא שהגיעה לארץ מלבנון, יו

תוכנן מראש על ידי אנשי הקבוצה, שרצו לשדוד רכבים אזרחיים, אך הרכבים הראשונים שהגיעו 

ונדונו למוות,  ובהן אנשי הז'נדרמריה. שניים מהתוקפים עמדו למשפט צבאי  היו שתי המכוניות 

בסיום ההליך הוסגרו, ואחד   128ל מהלך הסגרה על ידי ממשלת המנדט. בעוד שנגד שני האחרים, הח 

 129מהם נדון למוות ונתלה בכלא עכו, בעוד שהשני נדון למאסר, עקב גילו הצעיר. 

 
 שם.  123
 שם.  124
, שם. להלן: מכתב  1923ביוני    20, שם. וגם: מכתב מסינקלייר לראש מטה הבולשת,  1923ביוני   14הצהרתו של קרוי,  125

 סינקלייר. 
זוהו    2012שלושת ההרוגים הובאו לקבורה בבית הקברות הפרוטסטנטי בנצרת, ובמשך השנים נשכח מיקומן. רק בשנת  126

 והוצבו עליהן מצבות חדשות. הקברים, על ידי חוקר ישראל, מיכאל גוטשלק, 
 מכתב סינקלייר.  127
 שם.  128
129 98. See: Duff (1935).-(London: John Murray, 1935), pp. 97 Galilee GalloperDouglas Duff,  
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במהלך המצוד, שרובו התרכז בכפר בית ג'ן, נעצרו ונחקרו באלימות רבים מגברי הכפר, עד שלבסוף 

שסיי הפלשתינאית  הז'נדרמריה  אנשי  שהסתתרו איתרו  הקבוצה  מחברי  שניים  בחיפושים,  עו 

אך לא נטלו חלק במארב עצמו. החקירה עצמה נוהלה ישירות על ידי סינקלייר, אך בוצעה    130בכפר, 

דווין  המשטרה  מקצין  אודותיה  ששמע  דאף,  הבריטית.  הז'נדרמריה  אנשי  בידי  ברובה  בפועל 

במקום, סיפר שרבים מהנחקרים נפגעו , שהיה מוכר גם כ"אבו ג'ורג'") שנכח  Brayantבראיאנט (

 131קשות מהמכות שספגו.

למחרת הדיווח על תפיסת הצרפתים את חברי הקבוצה האחראית לתקיפת הכוח באזור החולה, 

), נסע Swannספגה הז'נדרמריה הבריטית, מכה נוספת: שלם הז'נדרמריה, קפטן וויליאם סוואן (

סאפריה (כיום כפר חב"ד), הותקף -. סמוך לכפר אלממפקדת הכוח ליפו, כשהוא מלווה בקצין נוסף

נוספים   כוחות  כשהגיעו  התוקפים.  אחרי  רגלי  במרדף  ופתח  הרכב  מן  יצא  סוואן  ביריות.  הרכב 

 132למקום, מצאו את גופתו של סוואן, עם ארבע פגיעות כדורים בראש.

שים נמרצים באזור. בעקבות נפילתו של סוואן, פתחו יחידות הז'נדרמריה הבריטית בצרפנד, בחיפו 

עבד אל היה  למארב  המשטרה שהאחראי  הודיעה  המארב,  למחרת  שודד -קאדר אל-כבר  דרויש, 

מוכר, שהיה מבוקש למעלה משנה וחצי על מעשי שוד אלימים באזור, ויחידת מודיעין מיוחדת של 

  133המשטרה פעלה במיוחד בכדי ללכוד אותו. 

בחיפושיהם אחרי האחראים למותו של סוואן, אנשי המשטרה והז'נדרמריה הבריטית, בפיקודו של 

) פאראדיי  מלוי  אלכסנדר  ג'ון  מילר Faradayקפטן  וו.  רמלה,  נפת  מושל  של  הצמוד  ובליוויו   ,(

)Miller "הפעילו לחץ כבד על תושבי האזור, אשר תואר על ידי מילר כ"חקירות חמורות מאוד  ,(

)very severe investigations שבמשך התושבים,  החלו  אלה,  למהלכים  שתודות  ציין  מילר   .(

החיפושים  אזור  לצמצם את  שאפשר  לספק מידע  המבוקש,  לחשוד  סיפקו מחסה  רבים  חודשים 

  134למערות בסביבת הכפר ג'מזו.

ב בוקר  פעול  23-לפנות  בשיתוף  כחשוד  בעבר  שזוהה  התושבים,  אחד  למשטרה  פנה  עם ביוני,  ה 

שדרויש  ודיווח  שברשותו,  מידע  כל  למשטרה  יעביר  לא  אם  קשות  שיסבול  והוזהר  השודדים, 

המידע הועבר מיד למושל נפת רמלה אשר    135מסתתר במערה ליד הכפר ג'מזו (כיום המושב גמזו).

, ששלח למקום יחידה של הז'נדרמריה הבריטית, שחברה למילר בדרכה למערה. כוח פנה למקניל

המשטרה שהעביר למילר את המידע, יצא גם הוא לכיוון המערה. עם הגעתם למערה, כיתרו אותה 

אנשי הז'נדרמריה, ויידו לתוכה שני רימונים. חמוש יצא מתוכה, ונורה מיד למוות. אחרי מותו זוהה 

כעבד   ספורות אחרי הקרב, מצא  -אלבוודאות  דקות  למקום  כוח המשטרה שהגיע  דרויש.  קאדר 

 136במערה את האקדח שנלקח מגופתו של סוואן, וכן נשק ותחמושת נוספים. 

אנשי  בהם  היחידים  המקרים  שני  היו  סוואן,  של  והריגתו  העליון  הנציב  של  השיירה  תקיפת 

נהרגו מאש אויב. בשני המקרים הבי נרחב ללכידתם של חלק או כל ז'נדרמריה בריטית  א מצוד 

 
 . TNA/CO/733/47, 1923דיווח של סמואל לשר המושבות על המתרחש בשטח המנדט בחודש יוני  130
131 97.-Duff (1935), pp. 96 
 . TNA/CO/733/47,  1923ביולי   3ששלח ממלא מקום הנציב העליון לשר המושבות,   243ספר מברק מ 132
 ). 1923, שם. להלן: מכתב ממ"ז יפו ( 1923ביוני   24ירושלים לסגן המפקח הכללי,  - מכתב ממפקד מחוז יפו 133
 ). 1923ן: מברק מילר ( ), שם. להל1923תחילת יולי  - מכתב ממילר למושל מחוז יפו ללא תאריך (ככל הנראה סוף יוני 134
 ). 1923מכתב ממ"ז יפו (  135
 ). 1923מברק מילר (  136



61 
 

הופעלו להשגת מודיעין, היו כנראה יעילים ומרתיעים שהמעורבים, ולמיצוי הדין עימם. האמצעים  

הז'נדרמריה  לאנשי  מארב  של  אחד  מקרה  ולו  התרחש  לא  הבאות,  השנים  בשלוש  שכן  דיים, 

 הבריטית.

יטית לשגרת פעילות של סיורים, סיוע , חזרה הז'נדרמריה הבר1923אחרי הקיץ רצוף האירועים של  

למשטרה בשמירה על סדר ציבורי ופטרול בגבולות. היעילות של הפטרולים לאורך הצירים בארץ, 

מקרים   71-, ל1922מקרים בשנת    180-, שירד מ"שוד הדרכים"בנתוני המשטרה על  ביטוי  באה לידי  

  1925.137בשנת 

ר, כשמפעם לפעם התרחשו עימותים שבמהלכם פטרולים ושמירה על הסדבעיקר  הפעילות כללה  

ושימור  לביסוס  ככלי  והן  הסדר,  הפרות  להפסקת  כאמצעי  הן  הז'נדרמריה,  ידי  על  כוח  הופעל 

התחולל סכסוך עבודה בתל אביב. ויכוח על שכר בין קבלן לפועלים שהיו   1923הרתעה לעתיד. ביולי  

פ הקבלן  שכר  שבעקבותיה  לשביתה  הביא  בהסתדרות,  חברי חברים  "המזרחי".  חברי  ועלים 

הסתדרות שיבשו את העבודה באתר, ואחרי שעיריית תל אביב לא הצליחה להרגיע את הרוחות, 

ופצעו   מהם  עשרים  עצרו  ההסתדרות,  חברי  על  שהסתערו  מיפו,  ז'נדרמים  נוספים.   25הוזעקו 

ה עודדה את בעקבות האירועים התפטרו שניים מחברי מועצת עיריית תל אביב, שטענו שהעיריי

שנה מאוחר יותר, כאשר התקיימו הפגנות של "גדוד מגיני השפה", מול    138אלימות הז'נדרמריה.

בית ספר אליאנס בתל אביב, הזעיקה הנהלת בית הספר את המשטרה, ששלחה ז'נדרמים בשתי 

  מקרים   139מכוניות. הז'נדרמים הסתערו על המפגינים, עצרו שלושה מהם, ופיזרו במכות את השאר.

ככל  סייעה,  ופציעות,  במעצרים  הסתיימו  כלל  שבדרך  והעובדה  רחוקות,  לעתים  התרחשו  אלה 

 הנראה, בחיזוק תדמיתו הקשוחה של הז'נדרם הבריטי. 

  

 
137 Report on the Paletine Administration, 1925, TNA/CO/733/128/2. 
138 1923, p. 37. July, 27 The SentinalUnknown author, "What's happening in Palestine",  
 . 3, ע"מ  1924באוגוסט  8, היוםדאר מחבר לא ידוע, "נגד האליאנס",   139
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 , שאלת כפיפותן והרפורמה הביטחונית של פלומר פרק שלישי: הקשר בין הז'נדרמריות

 ושאלת האחריות לביטחון שטח המנדט אחרי עזיבת טיודור  RAF-ה
ה נאבק  הראשונה  העולם  מלחמת  הכוחות   RAF-אחרי  במסגרת  עצמאית  כזרוע  קיומו  על 

ההמזויינים.   מטה  מרשלRAF-ראש  (  האווירייה- ,  טרנצ'ארד  יוכח ),  Trenchardיו  שאם  האמין 

שעוצמה אווירית יכולה להשליט סדר בקולוניות במחיר זול ובאופן יעיל, הדבר יבטיח את עתידו. 

ימינו) באביב   (חלק מסומליה של  , הציע טרנצ'ארד לצ'רצ'יל, 1919כאשר פרץ מרד בסומאלילנד 

ל . הן לדכא את המרד מהאוויר  RAF-ששימש באותה עת כשר המלחמה וכשר האווירייה, לתת 

המושל הבריטי של סומאלילנד, הן צ'רצ'יל והן טרנצ'ארד הביעו שביעות רצון מתוצאות קמפיין 

ההפצצה שהתקיים בהמשך השנה, למרות שמספר קציני צבא חלקו עליהם. מחירו של הקמפיין  

מעלותו המשוערת של    1.5%-לירות שטרלינג, פחות מ  83,000-לירות שטרלינג ל  77,000עמד על בין  

 1לירות שטרלינג.  6,000,000וח שתי דיוויזיות שתוכננה מלכתחילה, שעמדה על משל

ה על  להטיל  צ'רצ'יל  את  שכנעה  בסומאלילנד  מרידה   RAF-ההצלחה  לדיכוי  האחריות  את 

ב בפעילות 1920-בווזיריסטן  משמעותי  לצמצום  להביא  שהצליח  הפצצה,  קמפיין  באמצעות   ,

  2המתקוממים.

עידה בקאהיר שעסקה גם בביטחון שטח המנדט החדש בעיראק, ובמהלכה  התקיימה וו  1921במרץ  

תכניתו של טרנצ'ארד, שנקראה "אסטרטגיה לשליטה במסופוטמיה קיבלו את    3צ'רצ'יל ואנשיו.

   .באמצעות חיל האוויר המלכותי"

גרסה שכוח אווירי   Air Control ,(4האסטרטגיה החדשה, שהבריטים כינו בשם "שליטה מהאוויר" (

בריטי, מחוזק במעט יחידות קרקעיות בריטיות, מסוגל לבלום התקוממויות ופשיטות של כוחות 

סדירים, כשאת עיקר פעילות הביטחון השוטף יבצע כוח קרקעי מקומי בפיקוד בריטי. הבריטים  -לא

רץ ישראל סברו שיישום התפישה בעיראק היה הצלחה גדולה, ובהתאם לתפישה זו הוגדרה גם א

 RAF.5-, כאזור שהפיקוד הצבאי עליו יהיה בידי ה1922המנדטורית, במאי 

הציבור   1923בסוף   ביטחון  על  הממונה  הצבא,  כמפקד  טיודור  של  תפקידו  סיום  מועד  התקרב 

האחריות  התיכון,  במזרח  צ'רצ'יל  של  הביטחון  מתפישת  כחלק  המשטרה.  של  הכללי  והמפקח 

, אם כי שאלת כפיפות 1922כבר במחצית    המלחמה למשרד האוויריילפיקוד הצבאי עברה ממשרד ה

 
1 1939" -David Killingray, "'A Swift Agent of Government': Air Power in British Colonial Africa, 1916

The Journal of African History, Vol. 25, No. 4 (1984), pp. 434-435. See: Killingray (1985).  
 Paul K. Saint-Amour, "On the Partiality of Total War" Critical Inquiry, Vol. 40, No. 2 (Winterוגם: 

2014), p. 438. 
Phillip S. Meilinger, "Trenchard and "Morale Bombing": The Evolution of Royal Air Force Doctrine 
Before World War II" The Journal of Military History, Vol. 60, No. 2 (Apr., 1996), p. 253.  

2 , Journal of Contemporary History1919" -Michael Paris, "Air Power and Imperial Defence 1880
Vol. 24, No. 2, Studies on War (Apr., 1989), pp. 222-223. See: Paris. 

3 Services in Syria, Iraq and Martin Thomas, "Bedouin Tribes and the Imperial Intelligence 
Transjordan in the 1920s" Journal of Contemporary History, Vol. 38, No. 4 (Oct., 2003), pp. 548-

549. 
פירוש מילולי הוא "שליטה באוויר", אך בהקשר שהבריטים כיוונו אליו, דובר על אזורים שבהם לא היה כוח אווירי יריב,   4

 יר נועדה לחזק את השליטה על הקרקע. והדומיננטיות באוו 
5 (Manchester:  1939-Air Power and Colonial Control: The Royal Air Force, 1919David Omissi, 

Manchester Univ Press, 1990), p. 44. See: Omissi. 
 Priya Satia, "The Defense of Inhumanity: Air Control and the British Idea of Arabia" Theוגם: 

American Historical Review, Vol. 111, No. 1 (February 2006), p. 34. 
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במזרח התיכון, או לנציב העליון).   ההכוח שהוצב בארץ לא הייתה ברורה (האם למפקד האוויריי

-  Air Officer Commanding(  הלקראת עזיבתו של טיודור, הועלתה אפשרות שמפקד האוויריי

AOC1924, יהיה ממונה גם על הכוח בארץ ישראל. מסמך שהוכן בחיל האוויר במאי  ) בקאהיר 

אין  שמבחינתם  קבע  ישראל,  בארץ  לביטחון  הכוללת  באחריות  הקשורות  הסוגיות  לכלל  בנוגע 

של   לקיומו  בעיה של   AOCתחליף  להיות  ועלולה  רחוקה מדי,  פשוט  ישראל, שכן קאהיר  בארץ 

אחראי גם על הכוחות המזויינים בארץ ישראל, הוא ימצא עצמו שם, שכן אם יהיה    AOC-כפיפות ל

  6כפוף למפקד הצבאי במצרים וגם לנציב העליון בארץ ישראל. 

 

 השפעות הסוגיה התקציבית על תפישת הביטחון הבריטית 
הצמצום הרצוף של כוחות הצבא (שמבחינת האוצר הבריטי עמד בראש סדר העדיפויות), המובא 

, אלא גם את הוועדה להגנת האימפריה היג מאוד לא רק את משרד האווירייבטבלה שלהלן, הדא

)Committee of Imperial Defence  כינסה דיון בשאלת חשיבותה האסטרטגית   1923), שכבר ביוני

בסיכום הדיון נכתב שיש שתי סיבות משמעותיות שהופכות את    7של ארץ ישראל להגנת האימפריה. 

ראל לקריטית עבור האימפריה, שתיהן קשורות לסמיכותה של ארץ השליטה הבריטית בארץ ליש

 8ישראל לצירי תנועה אסטרטגיים של האימפריה הבריטית:

ניסו העות'מאנים .1 לתקוף במהלך   מיקומה של ארץ ישראל מזרחית לתעלת סואץ, אותה 

מלחמת העולם הראשונה, מרחיב את החיץ בין התעלה לכל כוח שינסה לפגוע בה ממזרח, 

 מהקרקע או מהאוויר. 

מיקומה של הארץ על הציר האווירי בין מצרים לבין בגדאד, המהווה מקטע חסר תחליף  .2

 של הציר האווירי המחבר בין בריטניה להודו.

 1921-19249צבאיים בארץ ישראל -וחצי: כוחות צבאיים 1 טבלה

ז'נדרמריה  ז'נדרמריה בריטית  כוח מצרי  צבא הודי  צבא בריטי  שנה 
 פלשתינאית 

RAF 

 טייסת   1 - 0 0 10800 4400 1921

 טייסת   1 533 762 875 1763 4879 1922

 טייסת   1 462 762 0 0 פלוגה 1923

יחידות רכב   3
 משוריין

 כנ"ל 482 462-צמצום ל 0 0 גד' פרשים  1924

עמדה  באחריותו),  היה  (שמימונם  הבריטיים  הכוחות  צמצום  ממגמת  האוצר  של  הרצון  שביעות 

וממשלת המנדט ממצב זה. משרדי   הביחס הפוך לדאגה של משרדי המושבות, המלחמה, האוויריי

 
 . 1924. להלן: נייר עמדה 1924במאי  1בנוגע לשאלת צמצום הכוחות בארץ ישראל,  RAFנייר עמדה של  6
ית המאה העשרים, ועד  הוועדה להגנת האימפריה הייתה גוף בתוך הממשלה הבריטית, בראשות ראש הממשלה, שפעל מראש  7

לאמצע שנות העשרים. הגוף קיים דיונים בנושאים אסטרטגיים הקשורים לביטחון האימפריה הבריטית, וחבריו היו בדרך כלל  
 שרים בכירים בקבינט וכן קצינים ועובדי מדינה בכירים.

,  1923ביוני   23ריה,  תמצות דיון אודות חשיבותה האסטרטגית של ארץ ישראל, שהתקיים בוועדה להגנת האימפ 8
TNA/AIR/9/19. 

 , שם. 1921-1929טבלה ללא תאריך: כוחות בריטיים בארץ ישראל ועבר הירדן   9
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להסכמה לגבי הממשלה היו מחויבים לעמוד ביעדי התקציב שהגדיר האוצר, אך לא יכלו להגיע  

מחדש של כוחות הביטחון בארץ ישראל, שגם יאפשר חסכון תקציבי וגם -הדרך שבה יבוצע ארגון

 יבטיח את ההגנה על הארץ ותושביה. 

הגופים  חיזוק  השני  ובשלב  הבריטים,  במספר  צמצום  ראשון  בשלב  לקדם  הייתה  האוצר  מגמת 

מומנ הבריטית  הז'נדרמריה  מקומיים.  שלהם  התקציב  מענק שמקורות  מכספי  מלא  באופן  ה 

שהועברו מדי שנה מהאוצר לממשלת המנדט, בעוד שהז'נדרמריה הפלשתינאית מומנה במלואה על 

ידי ממשלת המנדט, ועלותה עמדה על בערך שליש. בהתאם למדיניות האוצר, פחת בהדרגה תקציבה 

ל מקרוב  הבריטית  הז'נדרמריה  המס    300,000-של  בשנת  שטרלינג  מ1923-1922לירות  לפחות   ,-

 192610-.1925לירות שטרלינג בשנת המס  00,0002

ממצבתה המקורית, וכן   40%-הירידה הדרמטית בסדר הכוח של הז'נדרמריה הבריטית בקרוב ל

החלפתם של המגויסים הוותיקים בחדשים, הייתה הביטוי המובהק ביותר לקיצוץ החד בתקציב. 

החדשים למגויסים  שניתן  השכר  היה  נוסף  מסוף  ביטוי  החל  על  1924,  שעמד  ליום,   7,  שילינג 

פער שהמגויסים החדשים למדו עליו רק אחרי שהגיעו   –שילינג שקיבלו הוותיקים    10-בהשוואה ל

 11לארץ. 

לחבר המנדט  ממשלת  שהעבירה  הדיווח  פי  בסוף  -על  בז'נדרמריה   1925הלאומים,  שירתו 

לירות שטרלינג,   82,000) והיא עלתה  קצינים ונגדים בריטיים  18איש (מתוכם    489הפלשתינאית  

לירות   162,000- , ועלותה הוערכה ב469בהשוואה לז'נדרמריה הבריטית, שמספר אנשיה עמד על  

 12לירות שטרלינג).  190,000-שטרלינג (הסכום בפועל היה גבוה יותר, ועמד על כ

לשקול   שאפשר  צבאי  כוח  מכל  בהרבה  יעילה  הבריטית  שהז'נדרמריה  סבר  הבאתו, טיודור  את 

כאשר האלטרנטיבות המוצעות היו תוספת של גדוד פרשים הודי או גדוד צבא בריטי, של רגלים או 

פרשים. עם זאת, הוא היה מוכן להסכים לפרק את יחידת הפרשים של הז'נדרמריה, בתנאי שבנוסף 

 13לסקציה הפלשתינאית של הז'נדרמריה. פלוגות 4לגדוד הצבא, יתווספו 

 

 ז'נדרמריות והפיקוד עליהןשאלת איחוד ה
המשטרה   לסוגיה של  ההכשרה  ומערך  הכוחות  סדר  על  גם  דרמטית  השפעה  הייתה  התקציבית 

שתי האזרחית בין  איחוד  לקדם  יש  טיודור,  עזיבת  שאחרי  הסכימו  המושבות  ומשרד  סמואל   :

הפנים -לבין המשטרה, וסברו כי מהלך זה יאפשר תיאום טוב יותר בין כל גופי ביטחון  הז'נדרמריות

 ושמירת הסדר.

סמואל רצה למנות כמפקח כללי של המשטרה (שממונה גם על שתי הז'נדרמריות), את מושל מחוז 

, אותו ראה כאיש מקצוע מצוין. סמואל סבר  קוקס, לשעבר מושל הגלילקולונל  -השומרון, לוטננט

משטרה במחוזו, לצד הרקע הצבאי הכי השילוב בין ניסיון מנהלי כמושל מחוז, הממונה על יחידות  

 
 . TNA/T/161/243, 1927נתוני ביקורת שנערכה על ידי משרד האוצר בשנת   10
11 Duff (1934), p. 154. 
, ששלח לאמרי על ידי הנציב העליון פלומר  1925הלאומים בנוגע לניהול המנדט בשנת  - מסמך תשובות לשאלות של חבר 12
)Plumer  ,(10   1926במרץ ,TNA/CO/733/28/4 . 

 . TNA/CO/733/51,  1923באוקטובר    6מכתב מטיודור למזכיר הראשי,  13
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הצבאיים המאפיינים  את  יותר  טוב  להבין  יאפשר  ישראל. -שלו,  בארץ  השיטור  של   14למחצה 

הכללי הנוכחי, מאברוגורדאטו,   שאקברו, לעומת זאת, חשש ממשמעות מינוי שכזה על סגן המפקח

 15שראה עצמו כמועמד הטבעי לקבל את תפקיד המפקח הכללי. 

, אחרי סכסוך מתמשך בין הנציג  1924מועמדתו של קוקס לתפקיד ירדה מהפרק מכיוון שבינואר  

) פילבי  ג'ון  סנט  הירדן,  בעבר  נאלץ Philbyהבריטי  הוא  המושבות,  עליו במשרד  הממונים  לבין   (

לאלהתפטר,   המשרה  את  עבר  16מאוישת.-והותיר  שחייב  -ממשלת  חריף,  בגרעון  הייתה  הירדן 

 17מחליף באופן מיידי, וקוקס נמצא כמועמד המתאים והתמנה לתפקיד. 

. מילוי מקום זה ומאברוגורדאטו מילא את מקומו באופן זמני  1924טיודור עזב את הארץ בפברואר  

שתי הז'נדרמריות. עם זאת, השאלות בפועל על    שמפקד המשטרה היה ממונהראשונה  היה הפעם ה

של היחסים מול חיל האוויר, מעמדן של הז'נדרמריות והיקף הכוח שיוחזק בארץ, לא היו קרובות 

 יותר לפתרון, והעיסוק בהן נמשך למעלה משנה וחצי, מבלי שהתקבלה החלטה כלשהי. 

) קלייטון  גילברט  הראשי,  מאברוגורדא Claytonהמזכיר  כי  סבר  משטרה )  כאיש  ראה  אותו  טו, 

גם -באופיים, והציע כי שתי הז'נדרמריות, כמו-מקצועי, אינו מתאים לפקד גם על כוחות צבאיים

המשטרה, יוכפפו למשרד המזכיר הראשי. קלייטון הסביר שכבר במצב הנוכחי, כאשר המשטרה 

תפקיד קבוע של   במחוזות פועלת בכפיפות למושלי המחוזות, ישנם קשיים, שרק יגברו אם יוגדר

 18כללי, שבאופן טבעי, יתבע שהגופים הביטחוניים יפעלו בכפיפות אליו.-מפקח

), יחד עם הפקידות הבכירה במשרד, העבירו  Thomasשר המושבות החדש, ג'יימס הנרי תומאס (

לסמואל טיוטה לשינויים במערך הביטחוני בארץ ישראל. המסמך נכתב בהתאם לדרישת משרד 

הקיצוץ בעלויות החזקת הכוחות בארץ ישראל. מטרתו הסופית של האוצר בסיום   האוצר, להמשך

התהליך, הייתה להעביר את העלות כולה, בסופו של דבר, לידי ממשלת המנדט, שעד כה הייתה 

אחראית למימון המשטרה והסקציה הפלשתינאית של הז'נדרמריה. ההמלצה שנמסרה לסמואל 

יוני   דאטו יישאר כממונה על כלל הכוחות האזרחיים בארץ, ואחד , גרסה שמאברוגור1924בסוף 

הנוכחות  קיצוץ  המשך  תוך  בארץ,  הז'נדרמריה  כוחות  כמפקד  יוגדר  הז'נדרמריות  מפקדי  משני 

 19הצבאית בארץ. 

נורמן מקיואן   Group Captainמקומו,  -), וממלאGerrardיוג'ין ג'רארד (  AOC  ,Group Captain-ה

)MacEwen  היו מודאגים ממה שראו כגישה שממוקדת בתחום השיטור האזרחי, בקרב צמרת ,(

), הממונה על המודיעין Burnettצ'ארלס ברנט (  Group Captain -ממשלת המנדט. מקיואן כתב ל

, שהוא מזהה סכסוך בין מושלי המחוזות בממשלת המנדט בנוגע לתפקידיה RAFוהמבצעים במטה  

הפלשתינאי הז'נדרמריה  לחלוטין של  התעלמו  האזרחי  הרקע  בעלי  שהמושלים  סבר  מקיואן  ת. 

מהתפקיד הצבאי של הז'נדרמריה בכל הנוגע להגנת הארץ, בעוד שהמושלים בעלי הרקע הצבאי, 

הבינו תפקיד זה. מאברוגורדאטו, לטענת מקיואן, היה מעוניין בהכפפת הז'נדרמריה לפיקודו, ולא 

 
 . TNA/CO/733/68, 1923בדצמבר  14מכתב מסמואל לשאקברו,   14
 , שם. 1924בינואר,  7מכתב משאקברו לסמואל,   15
16 Middle Eastern Uriel Dann. “The Political Confrontation of summer 1924 in Transjordan.” 

Studies, vol. 12, no. 2, 1976, pp. 161-162. 
 שם, שם.  17
 . TNA/CO/733/85, 1924במרץ   16מכתב מקלייטון לשאקברו,   18
 . TNA/CO/733/68 1924ביוני,   20במשרד המושבות, מזכר פנימי  19
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. מקיואן סבר שעלותה הגבוהה של הז'נדרמריה הבריטית, התעניין כלל בהכשרה צבאית של אנשיה

הז'נדרמריה הפלשתינאית. מקיואן החמיא  עם  חיבורה  ואת  פירוקה ההדרגתי  אכן מצדיקה את 

ביטחוניות  משימות  למלא  פוטנציאל  בעלת  בהחלט  שהיא  וסבר  הפלשתינאית,  לז'נדרמריה 

וב ופנימיים,  חיצוניים  איומים  מפני  הארץ  בהגנת  הכשירות הקשורות  תוגבר,  ואף  שתישמר  לבד 

מערב -הצבאית של אנשיה. המודל שמקיואן ראה לנגד עיניו, היה זה של המיליציות שפעלו בצפון

 AOC.21- הוסיף שהכוח המאוחד צריך להיות כפוף לועוד   20, הודו

בכל הנוגע להבנה שבחשיבות קיומו של כוח מקומי יעיל, הייתה   AOC- סיבה נוספת למצוקה של ה

הירדן, שסבלה מפשיטות תכופות, בעיקר של שבטים והאבים, תומכי -צורך להגן על אמירות עברה

אל אבן-עבד  המקומי -עזיז  הכוח  שמר.  וג'בל  מנג'ד  שהגיעו  ההאשמית,  המשפחה  אויב  סעוד, 

), התקשה Peakeקולונל פרדריק פיק (-, הלגיון הערבי, בפיקודו של לוטננט1920-שהקימו הבריטי ב

עם הפשיטות. חולשתו של הלגיון נבעה, בין השאר, מכך שפיק סבר שרק אנשים שצמודים להתמודד  

לאדמה, יהיו נכונים להילחם עליה ללא פשרות. כתוצאה מגישה זו, גויסו מעט מאוד בדווים ללגיון  

עימותים   22הערבי.  פרצו  אף  לפעם  ומפעם  השבטים  לבין  הלגיון  בין  למתיחות  הוביל  זה  דבר 

 מזויינים. 

ירדניים להתמודד בעצמם -לשתו של הלגיון הביאה לכך שבדרך כלל לרוב נאלצו השבטים העברחו

- לוחמים והאבים לעומק עבר   4,000-חדרו למעלה מ  1924באוגוסט    13-עם הפשיטות הוהאביות. ב

מה פחות  של  למרחק  והגיעו  המקומיים   20-ירדן  שהשבטים  מבלי  עצמה,  מעמאן  קילומטרים 

, שבפשיטות קודמות הגיעו באיחור, הצליחו הפעם להכות RAF-יחידות ה  הצליחו לעצור אותם.

המכוניות  ומיחידת  מהאוויר  אש  באמצעות  הרוגים,  מאות  להם  והסבו  בתוקפים,  קשה  בצורה 

 RAF.23-המשוריינות של ה

בסוגיית המאוחד  הדיון  הגוף  על  לשאל  הפיקוד  במקביל  הז'נדרמריה   תהתקיים  של  הרכבה 

המאוחדת, כשהמגמה היא לצמצם את המרכיב הבריטי היקר, תוך הגדלת המרכיב הפלשתינאי. 

סמואל סבר שמקניל, בעל הדרגה הבכירה יותר, הוא האיש המתאים לפקד על הכוח המאוחד, הגם 

הפקידות    24שסבר שיש להשאיר את ביושר, אולי תוך הבטחה למינוי עתידי לתפקיד, כעבור שנתיים. 

במשרד המושבות התנגדה לרעיון זה, והעדיפה את מועמדותו של ביושר. הנימוק שניתן לעמדה זו, 

במכתב שנשלח למשרד האווירייה, היה שלאור הצמצום במספר הבריטים בז'נדרמריה המאוחדת, 

ירות עדיף מפקד שמכיר את המרכיב הדומיננטי יותר בכוח. טיעון נוסף היה שביושר הוא קצין בש

 25פעיל, בעוד שמקניל הוא בשירות מילואים.

עמדתו של משרד האווירייה בנושא זה הייתה בעלת משמעות רבה. הסיבה לכך הייתה ההסכמה 

, הוא עדיין יהיה אמון על בניין AOC-הכללית שגם אם הז'נדרמריה לא תהיה כפופה פיקודית ל

 
מערב הודו (פקיסטאן של ימינו) בסמוך לגבול האפגני,  -ככל הנראה, מקיואן התכוון למיליציות שהקימו הבריטים בצפון  20

 Khyberי ח'יבר" (א , ופעלו תחת פיקוד בריטי. הבולטות מבין מיליציות אלה היו "רוב19-מהמחצית השנייה של המאה ה 
Rifles ) והמיליציה של זוב (Zhob Militia.( 

 . TNA/CO/733/73, 1924במאי  2מכתב ממקיואן לברנט,  21
22 (New York, NY:  Colonial effects: the making of national identity in Jordan ,Joseph A. Massad

Columbia University Press, 2001), pp. 107-108. See: Massad.  
23 p. 52. ,Alon (2007) 
 . TNA/CO/733/73, 1924בספטמבר    13מסמואל לשר המושבות,  284מברק   24
 . TNA/CO/733/72, 1924באוגוסט  Templewood  ,(18מכתב ממשרד המושבות לשר האוויריה, הלורד טמפלווד ( 25
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ישותיו גם בנוגע להפעלת הכוח. טרנצ'ארד הכוח, וכיועץ הצבאי של הנציב העליון, יהיה משקל לתפ

) ממשרד המושבות, שמכיוון שאינו מכיר את שני האנשים, אין לו העדפה  Youngכתב ליוברט יאנג (

ביניהם, אך ברמת העקרון עדיף מפקד שהיחידה שלו תמשיך להתקיים על פני המפקד שיחידתו 

 26אמורה להצטמצם בהדרגה. 

ל להשאיר את שני הקצינים בשירות פעיל, אינה רצויה, מכיוון יאנג הבהיר שגם ההצעה של סמוא

שכר של שני קולונלים   –מחדש של הכוח, וכן יעלה כסף רב  -שהדבר יפגע ברעיון של איחוד וארגון

 27בריטיים. 

, וככל שהתקרב תאריך זה, גדלה דאגתו מכך 1925כהונתו של סמואל נועדה להסתיים לפני אמצע  

הפנים וכן ביכולת להגן על -החיסכון הכספי מעל לכל שיקול אחר, יפגע בביטחוןשהרצון להציב את  

שלח סמואל מכתב לשר המושבות החדש, ליאו   1925בפברואר    6-שטח המנדט מפשיטות מבחוץ. ב

), ובו בעצם חזר בו מהסכמתו לאיחוד שתי הז'נדרמריות. הוא המליץ להשאיר את  Ameryאמרי (

כפי   הבריטית  להזנ'דרמריה  ולהכפיפה  הפלשתינאית AOC-שהיא,  הז'נדרמריה  הכפפת  תוך   ,

פנים, אך -למשטרה האזרחית. נימוקיו של סמואל היו שהז'נדרמריה הבריטית מצוינת ככוח ביטחון

פחות תתאים לתפקידי שיטור אזרחי, עקב פערי שפה ותרבות, בעוד שהז'נדרמריה הפלשתינאית 

ציין כי העובדה שהז'נדרמריה הבריטית אינה פעילה   מותאמת להפליא לתפקידים אלה. סמואל גם

הצבה שבו שורר שקט באותה עת, ואי אפשר -מצב בכל מקום-בדרך כלל, היא מאפיין של חילות

 28להתעלם מהאפשרות שהשקט יופר.

את החששות של סמואל, שדחפו אותו לשנות את דעתו בנוגע לארגונם של כוחות הביטחון בארץ, 

חלה עלייה במספרן ועוצמתן של הפשיטות לתוך   1924, שבמחצית השנייה של  ניתן לייחס גם לכך

מזרח, אלא גם מצפון. -הירדן. פשיטות אלה לא הגיעו רק מכיוון דרום-שטח המנדט, בעיקר לעבר

, מספר ימים אחר הפשיטה הוואהבית, נשלח 1924ההתדרדרות הביטחונית הביאה לכך שבאוגוסט  

הירדן, והוצב בעיר ארבד תחת פיקודו של פיק. הכוח שהה -צפון עברכוח מהז'נדרמריה הבריטית ל

 29שם עד תחילת החורף, כשאיום החדירות פחת.

הפקידות הבכירה במשרד המושבות הגיבה בציניות לשינוי בעמדתו של סמואל, וברישום תמצית 

"ק)] מגיע, כאשר דיון שניהל שאקברו, נכתב כי "הייתה לנו תחושה, אני חושב, שזה [שינוי העמדה (א

כך על מינויו של מקניל כמפקד הכוח". בסיכום הדיון נכתב גם שהגדוד -הוא [סמואל] התעקש כל

וכי בשום שלב לא הוגדרה  הסדיר ששהה בארץ והעבר למצרים, נמצא בכל מקרה בדרכו חזרה, 

הז'נדרמ כי  גם,  ציין  הוא  הארץ.  של  הבלעדי  החיצוני  ההגנה  ככוח  הבריטית  ריה הז'נדרמריה 

הבריטית עסקה מאז ומעולם גם בתפקידי שיטור אזרחי, ובכל מקרה אין תכנון כי תיכנס לתחומי 

שיטור אזרחי מהסוג שבהם אין לה יתרון יחסי. המסקנה מהדיון הייתה כי יש לעכב כל החלטה  

 30בנושאים אלה, עד להגעת הנציב העליון הבא.

ד המושבות ניסו ליישב את המחלוקת ביניהם ללא קשר לעמדתו של סמואל, משרד האווירייה ומשר

האם היחידה המאוחדת תהיה בעלת גוון צבאי יותר או אזרחי יותר, והאם תוכפף למשטרה או   -

 
 . TNA/CO/733/73, 1924בספטמבר   18מכתב מטרנצ'ארד ליאנג,  26
 , שם. 1924בספטמבר   19מכתב מיאנג לשר האוויריה,  27
 . TNA/CO/733/88, 1925בפברואר  6מכתב מסמואל לאמרי,   28
 . TNA/CO/733/90, ללא תאריך,  1924דיווח על פעילות הז'נדרמריה בשנת  29
 , שם. 1925בפברואר   16רישום פנימי של שאקברו בתכתובת של משרד המושבות,   30
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משרד האווירייה דבק בעמדתו המסורתית שראתה חשיבות בכוח מקומי בעל קווים צבאיים,   31לא.

הן משרד האווירייה והן משרד   בעוד שמשרד המושבות העדיפו שהכוח יפעל בכפיפות למשטרה.

המושבות לא חשבו שהשאלה באשר לאופיו העתידי של הכוח, צריכה לעכב את האיחוד המתכונן 

במפורש  להורות  המושבות  ממשרד  ביקש  אף  האווירייה  משרד  מרץ  בחודש  הז'נדרמריות.  בין 

 32לסמואל "לעשות את מה שאומרים לו" ולקדם את המהלך, שאותו הוא עיכב, לדעתם.

פקע תוקפו של החוזה של הממשלה עם רבים מאנשי הז'נדרמריה הבריטית,   1925בתחילת אפריל  

ירדה מצבת כוח האדם של מכך  קצינים, סיימו את שירותם. כתוצאה    15אנשים, מתוכם    193-ו

 33. 30%-הז'נדרמריה הבריטית בקרוב ל

 

 הכוחות בשטח המנדטניסיונות גיבוש עמדה ממשלתית אחידה בנוגע למצבת 
אפריל   במהלך  התיכון  במזרח  סיור  קיימו  טמפלווד  האווירייה  ושר  עם 1925אמרי  נפגשו  ואף   ,

שבו  לאופן  בנוגע  מסקנותיהם  את  גיבשו  כי  השרים  הודיעו  הדיון,  סיום  אחרי  לישיבה.  סמואל 

  34יאורגנו כוחות הביטחון בארץ:

מאנשיה יגויסו   200ת, עד לסגירתה. יש להמשיך במגמת הצמצום של הז'נדרמריה הבריטי .1

למשטרה הרגילה ויהוו בתוכה סקציה בריטית נפרדת. כוחה הכולל של המשטרה יעמוד על  

 איש.   1,500

הז'נדרמריה הפלשתינאית תמשיך בקיומה העצמאי, ותהפוך להיות הכוח הצבאי המרכזי  .2

ם של הז'נדרמריה . כמו כן, יוגברו האימונים הצבאיי500בארץ. מספר אנשיה יעמוד על  

 . AOC- והיא תוכפף באופן ישיר ל

 . 1927גדוד הפרשים הסדיר שנמצא בארץ, יעזוב אותה סופית עד  .3

כלומר, הטייסות ויחידת המשוריינים    –לא יהיו שינויים בכל הגופים הביטחוניים האחרים   .4

 .RAF-של ה

וכן הרכבם  הכוחות,  פריסת  בשאלת  זה  בשלב  להכריע  שלא  החליטו  השרים  מפקד   שני  בחירת 

העליון  לנציב  לאפשר  שמוטב  סברו  השרים  למשטרה.  כללי  ומפקח  הפלשתינאית  לז'נדרמריה 

 35) לגבש עמדה בנושא, אחרי שייכנס לתפקידו בהמשך הקיץ. Plumerשנבחר, הלורד הרברט פלומר (

, בנוגע למצב 1925סמואל לא הסכים עם החלטות שני השרים, ובמסמך הסיכום שכתב באפריל  

ישראל  ארץ  של  הביטחונית  שהעלות  ציין  הוא  הכלכלית.  לסוגיה  גם  הביטחוני, התייחס סמואל 

לירות   640,600, לעלות מוערכת של  1922-1921-לירות שטרלינג ב  3,155,000-לאוצר הבריטי, ירדה מ

ב והוא סבר שמצדיקים 1926-1925-שטרלינג  היו מוחשיים,  ומצפון  . האיומים שקיימים ממזרח 

 36יומו של כוח בריטי בארץ.המשך ק

 
 . TNA/CO/733/100, 1925במרץ   17,  גור- לאורמסבימכתב ממשרד האוויריה  31
 , שם. 1925במרץ  17מכתב ממשרד האוויריה לשאקברו,   32
. להלן:  TNA/CO/935/4/2, 37, ע"מ  1930במאי    6) אודות המשטרה,  Dowbigginדין וחשבון שהגיש הרברט דוביגין ( 33

 . דו"ח דוביגין
 . TNA/CO/733/100, 1925במאי  19גור,  - מכתב ממשרד האוויריה לאורמסבי 34
35 , p. 169. Rudd 
 . TNA/CO/733/110, 1925מסמך סיכום ששלח סמואל לאמרי, אפריל  36
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, סיים  1925ביוני    30-בדומה לפנייתו הקודמת, גם הפעם משרד המושבות לא קיבל את עמדתו, וב

 סמואל את תפקידו באופן סופי.  

מאברוגורדאטו, שככל הנראה היה מודע להתנגדות של משרד המושבות לעמדתו של סמואל, הוסיף 

האח את  לקבל  ביותר  כמתאים  עצמו  הלאלראות  הכוחות  לכלל  המנדט. -ריות  בשטח  סדירים 

באמצע חודש אפריל, כאשר סמואל לא שהה בארץ, שלח מאברוגורדאטו מסמך למזכיר הראשי 

), עם בקשה להעבירו הלאה לאמרי. במסמך  Symesמקום הנציב העליון, סטיוארט סיימס (-וממלא

בין משרדי   לייצר הסכמה מלאה  והאווירייה, ראוי שהכין, טען מאברוגורדאטו, שכדי  המושבות 

הציע  זו,  תכנית  במסגרת  המנדט.  בשטח  הביטחון  מערך  של  לארגונו  נוספת  תכנית  להציע 

מאברוגורדאטו את עצמו כמפקד כוח מאוחד, שימומן כולו מתקציב ממשלת המנדט ויעלה לא יותר 

 37. הכוח שהציע מאברוגורדאטו תוכנן לכלול שלושה מרכיבים:200,000£-מ

הקמההמשטרה   • (בתוספת  הקיימת  בשנת -האזרחית  שנסגר  ההכשרה,  מתקן  של  מחדש 

1923 .( 

 6-קצינים בריטיים ו  6איש, מתוכם    272הז'נדרמריה הפלשתינאית במתכונת מוקטנת של   •

 נגדים בריטיים.

מ • שיורכב  חדש  מתוכם    235-כוח  הבריטית,  הז'נדרמריה  ו  6קצינים,    6יוצאי   6-סמלים 

 קורפורלים.  

בתוך מאברוגורדאט והאזרחיות  הביטחוניות  הסוגיות  כלל  עם  להתמודד  יוכל  כזה  שכוח  טען  ו 

ובעבר הספר  באזורי  ואילו  לירדן.  ממערב  ה-המנדט  שתחת  הציע  הוא  כוח   AOC-הירדן,  יוקם 

אך בגלל הרכב   –אימפריאלי מקומי, אשר בניגוד למשטרה המוגדלת, ימומן מכספי האוצר הבריטי  

 38מכל כוח בריטי סדיר.מגויסיו, יהיה זול בהרבה 

לא נראה שלהצעתו של מאברוגורדאטו הייתה השפעה כלשהי על ההחלטה שנתקבלה בסופו של 

ידי אמרי וטמפלווד, ובהתאם לסיכום עם משרד האווירייה, הנחה משרד המושבות את  דבר על 

שהוחלט  למודל  בהתאם  במשטרה,  ושילובה  הבריטית  הז'נדרמריה  לפירוק  תכנית  לגבש   סיימס 

עליו. סיימס הקים צוות בראשות מאברוגורדאטו, ובהשתתפות מקניל, ביושר וקצין המנהלה של 

(-בארץ, מפקד  RAF-ה ). הצוות הכין מסמך, שממנו עלה שבסוף Wisemanטייסת פרסי ווייסמן 

חוגרים. מתוך   369-נגדים ו  90קצינים,    28איש, מהם    487מנתה הז'נדרמריה הבריטית    1925יוני  

המשמעות הייתה שחרור    39חוגרים.  189-נגדים ו  20קצינים,    6  –איש    215יגויסו למשטרה    מספר זה

עם   272של   ההתקשרות  להפסקת  נוספת.  לשנה  חוזה  על  חתום  כבר  היה  הגדול  שרובם  איש, 

מוראלית  מפגיעה  חשש  גם  והיה  גדולה,  כספית  משמעות  הייתה  החוזה,  תום  לפני  המשוחררים 

 יותר ממחצית הכוח.  גדולה עקב פיטורים של

 

 
 . TNA /733/102, 1925באפריל    14מכתב ממאברוגורדאטו לסיימס,   37
 שם, שם.  38
 . TNA/CO/733/95, 1925ביולי   8סיכום דיוני הצוות בראשות מאברוגורדאטו, שנמסר לסיימס,  39
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 הגעת הלורד פלומר ואירועים חיצוניים שהשפיעו את תפישותיו
לעסוק בסוגיה הביטחונית. הוא   מיד אחרי ההודעה על מינויו, ועוד לפני שהגיע לארץ, החל פלומר

נפגש לעתים קרובות עם גורמים במשרדי האווירייה והמושבות והתכתב עימם. היותו איש צבא 

 מהבכירים באימפריה, הפכה את עמדתו בנוגע לסוגיה הביטחונית, לבעלת משקל רב.

ב נולד  פלומר  ב  1857-הרברט  הבריטי  לצבא  בבית1876-והתגייס  הכשרתו  שסיים  אחרי  הספר   . 

. במסגרת שירותו בגדוד זה, הוא שהה 65-הצבאי סאנדהרסט, הוא הוסמך כקצין בגדוד הרגלים ה

במשך   בין    5בהודו  באפריקה, 1882-ל  1877שנים,  בעיקר  פלומר  שירת  הבאות  השנים  בעשרים   .

והשתתף בלחימה בסודאן ובדרום אפריקה, שם זכה להישגים אישיים גדולים במלחמת הבורים, 

רודזי.כמפקד   הארמיה   40גדוד  כמפקד  שירת  הראשונה  העולם  ובמלחמת  להתקדם,  הוסיף  הוא 

). פלומר נחשב לאחד המפקדים הטובים ביותר 1917-ל  1915הבריטית השנייה בחזית המערבית (בין  

) Ypresבכוח המשלוח הבריטי, וזכה לעיקר תהילתו כשהוביל את כוחותיו להתקפה מוצלחת בייפר (

הייג     1917.41ביוני   הפילדמרשל  הבריטי,  המשלוח  חיל  מפקד  עם  יחסיו  בחזית,  הצלחותיו  חרף 

)Haig  היו רעועים, והוא נשלח לחזית האיטלקית, ממנה הוחזר רק כאשר תגברו הגרמנים את ,(

 42והיה חשש שיצליחו לפרוץ את החזית.  1918כוחותיהם באביב 

הוא  1919-לדרגת פילדמרשל, ופיקד על צבאות הכיבוש בריין. ב אחרי סיום המלחמה קודם פלומר

מונה למושל מאלטה, תפקיד בו שימש עד להשאלתו למשרד המושבות, כנציב העליון לארץ ישראל 

 ולעבר הירדן. 

, ביטא פלומר הסכמה עם טרנצ'ארד, שאין חובה שכוח 1925בדיוניו במשרד האווירייה, לאורך קיץ  

פי יוצב  על  סדיר בריטי  זית בארץ ישראל כדי שיוכל לסייע בהגנתה. עם זאת, הוא ביקש לשמור 

הלא הגופים  שלושת  של  הנפרד  וז'נדרמריה -קיומם  פלשתינאית  ז'נדרמריה  משטרה,  צבאיים, 

 43בריטית, עד שיגיע לארץ ויוכל לקבוע מה יהיה גודלו והרכבו של כל גוף.

יו את תכניתו המפורטת בנוגע לארגון כוחות פלומר התחייב בפני אמרי שעד סוף ספטמבר ישלח אל 

, והורה על המשך המדיניות 1925באוגוסט    25-הביטחון בארץ. פלומר נכנס לתפקידו באופן רשמי ב

חידוש חוזים של אנשי הז'נדרמריה הבריטית, אך לא הצליח לעמוד במועד שנקבע להגשת -של אי

לעמוד במועד המתוכנן, והגם שימשיך   בספטמבר כתב פלומר לאמרי כי לא יצליח  28-תכניתו. ב

כל   לעכב  מבקש  הוא  שלהם,  השירות  חוזה  תוקף  שפג  הבריטית  הז'נדרמריה  אנשי  את  לשחרר 

הוצאת כוחות צבא מהארץ בשלב זה. הנימוק שנתן פלומר לעיכוב בכתיבת התכנית הביטחונית שלו  

 44ופינוי גדוד הפרשים הסדיר, היה המצב בסוריה:

ה התפרץ בדרום סוריה מרד גדול נגד השלטון הצרפתי, שהמוקד המרכזי שלו הי  1925בתחילת יולי  

, בעיקר סביב הר הדרוזים. במהלך יולי נחלו המורדים מספר ניצחונות מפתיעים על סוידאבמחוז  

 
40 Unknown Author. "Field Marshal Sir Herbert Charles Onslow Plumer, 1st Viscount Plumer", <The 
Peerage> website. URL: http://www.thepeerage.com/p24070.htm 
41 Unknown Author. " Who's Who: Herbert Plumer", <First World War> website. URL: 
http://www.firstworldwar.com/bio/plumer.htm 

 .שם 42
 . /CO/733/95TNA,  1925באוגוסט   Wilson ,(5מזכר מיאנג לסגן שר המושבות, סמואל ווילסון (  43
 . TNA/CO/733/97, 1925בספטמבר  28מכתב מפלומר לאמרי,   44
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כוחות של  צרפתיים.-טורים  של     45עזר  המהירה  להתפשטותו  הביאו  הצרפתים,  שספגו  המפלות 

  46נה של סוריה. המרד גם למרכזה וצפו

בחודשים שקדמו למרד צמצמה ממשלת צרפת את מצבת כוח האדם הסדיר שהחזיקה בכל שטח 

חיילים סדירים, ומיד עם תחילת המרד היה ברור   15,000-המנדט שלה בסוריה ולבנון, עד לפחות מ

יא שהמספר אינו מספיק. פעילות אווירית לדיכוי המורדים בחודשים הראשונים של המרד, גם ה

 47לא הביאה לתוצאות חיוביות, ובאזור סוידא, התמיכה במורדים רק גברה.

הבריטים עקבו מקרוב אחרי התפתחות האירועים בסוריה, גם מכיוון שמשלב מוקדם מאוד במרד, 

וגם מכיוון שרצו להפיק -השתמשו המורדים בצפון עבר הירדן כבסיס בטוח לנסיגה והתארגנות, 

 המרד ומההתמודדות הצרפתית עמו. לקחים מהאופן שבו התפתח 

המסקנה הראשונה שפלומר הגיע אליה בעקבות האירועים בסוריה, כאמור, הייתה לעכב את יציאת 

בכוחות  לרפורמה  בנוגע  תכניותיו  השלמת  את  ולעכב  בארץ  נותרו  שעוד  הסדירים  הצבא  כוחות 

מריות בארץ, במטרה הביטחון. המסקנה השנייה הייתה, שיש לשנות במהירות את פריסת הז'נדר

 לתגבר את הגבול הסורי, הן בארץ ישראל והן בעבר הירדן.

הירדן לא כללה רק את החלק הצפוני של האמירות, אלא גם את כל -המצוקה הביטחונית בעבר

התקדמו הכוחות הוהאבים מנג'ד לעומק ממלכת חג'אז, שנשלטה  1924חלקה הדרומי: החל מקיץ 

, והמלך חוסיין 1924סתיו  -לה. הערים טאאף ומכה נכנעו כבר בקיץעל ידי אביו של האמיר עבדאל

, והטילו 1925ויתר על כתרו לטובת בנו הבכור, עלי. כוחותיו של אבן סעוד הוסיפו להתקדם במהלך  

מצור על עיר הנמל ג'דה. מתוך רצון ליצור חיץ משמעותי יותר בין מרכז האמירות לבין הממלכה 

- לו הבריטים כדי לשכנע את מלך חג'אז להסכים לוותר על מחוז עקבההמתהווה בחג'אז ונג'ד, פע

המלך הפורש, חוסיין,    48הירדן, ובכך להבטיח את האגף הדרומי של האמירות.-מעאן לטובת עבר

שישב בעקבה, הועבר לקפריסין, והבריטים העבירו אזהרה חמורה לאבן סעוד שלא להתקדם לתוך 

 49הירדן.-השטח שהפך לחלק מעבר

  300-הירדן, העבירו הבריטים למעאן כ -י להבטיח את השטח החדש, שהבטיח מוצא לים לעברכד

  50אנשים מהלגיון הערבי וטייסת בריטית.

הירדן הייתה, כאמור, שממערב לירדן המצב אמנם נראה -המשמעות של רצף ההתרחשויות בעבר

פלומר, של  אחריותו  שתחת  השטח  של  המזרחי  חלקו  בכל  אבל  שליטה,  של   תחת  סדרה  נוצרה 

 מחדש על בניית התכנית הביטחונית שלו. -איומים שחייבו חשיבה

 

 
45 (Austin:  The Great Syrian Revolt and the Rise of Arab NationalismMichael Provence, 

University of Texas Press, 2005), pp. 27, 59-64. See: Provence.  
 . 65-70שם, ע"ע  46
 . 59שם, ע"מ   47
48 p. 149. Abu Nowar (1989) :Rudd, p. 174. And 
49 1936 From Chieftaincy to Monarchical -The Making of Saudi Arabia 1916Joseph Kostiner, 

State (Oxford: Oxford University Press, 1993), pp. 69-70. See: Kostiner. 
50 (London: Constable and Company, 1999), p. 18. See: Lunt (1999). The Arab LegionJames Lunt.  



72 
 

 1925אוקטובר  –תכנית מוצעת לארגון מחודש של כוחות הביטחון בשטח המנדט 
לאמרי מכתב, אותו פתח בהצהרה שהוא מודע לכך שאמרי צפוי   שלח פלומר  1925באוקטובר    16-ב

להתאכזב מכך שבתכנית החדשה לא מתוכננת הפחתה של כוח האדם הביטחוני בארץ. הכוח החדש, 

שיוגדר כגדוד (רג'ימנט) מקומי, ויתבסס במידה רבה על אנשי הז'נדרמריה הפלשתינאית, יזדקק 

ת בסיסים. צורך זה נובע מכך שהאיומים החדשים פעמיות לשם הקמ-בתחילת דרכו להוצאות חד 

מתקני אין  שבהם  במקומות  לירדן,  ממזרח  נמצאים  הז'נדרמריה -בספר,  מאנשי  קיימים.  קבע 

הבריטית צפויים לעבור כמאתיים איש למשטרה הרגילה, אך פלומר ציין ששכרם היומי צפוי לרדת 

 51בשלושים אחוז, מעשרה שילינג ליום, לשבעה שילינג ליום.

צבאיים שיופעלו -נשלח בהמשך למסמך שפירט את עלויות כוחות הביטחון הלא  מכתבו של פלומר

בשטח המנדט, ושהאוצר דרש להעמיד את עלותם הכוללת על חצי מיליון לירות שטרלינג. על פי 

ושוטרים  הבריטיים  המגויסים  כולל  המוגברת,  המשטרה  של  עלותה  תעמוד  פלומר,  של  תכנית 

; 42,000£; עלות בתי הסוהר תעמוד על  272,000£לשתינאית, על  מקומיים שיעברו מהז'נדרמריה הפ 

בעבר שיקום  האזרחי  השיטור  כוח  על  -עלות  תעמוד  צפויה £70,000הירדן  החדש  הגדוד  ועלות   ;

מספר זה ביטא קיצוץ   1925.52בשנת    536,000£כלומר, צפי הוצאה כוללת של    -  152,000£לעמוד על  

. בדיון שנערך בנושא במשרד 594,000£, שעמדו על  1925תוני  משמעותי של כעשרה אחוז בהשוואה לנ

המושבות בסוף אוקטובר, בהקשר להצעתו של פלומר, צוין שקיצוץ זה לא עמד להיות מיושם כבר 

  80,000£-הירדן עבור הגדוד החדש, הוערכה ב-בשנה הראשונה, שכן הערכת העלות של הבינוי בערב

לאנשי הז'נדרמריה הבריטית  1926חודשים הראשונים של והיה סכום לא ידוע שהיה צריך לשלם ב 

שלא יעברו למשטרה, עד לשחרורם הסופי. חרף העובדה שהסכום הסופי שיוצג לאוצר, לא יראה 

על קיצוץ בשנה הראשונה, סיכמו במשרד המושבות להפעיל לחץ כדי לקבל אישור, הן מכיוון שרוב 

לא מהתקציב האימפריאלי והן מכיוון ששתי המימון מגיע בכל מקרה מתקציב ממשלת המנדט ו

 53פעמיות, ובשנים הבאות הקיצוץ יורגש בפועל. -ההוצאות שמעבר לתקציב הקבוע, הן חד 

דתי של הכוח החדש, החלו עוד לפני שנקבע סופית גודלו ואופיו: המזכיר -דיונים על המרכיב הלאומי

למה   1925) התייחס כבר בינואר  Websterהאישי של משרד האווירייה, ג'יימס אלכסנדר וובסטר (

שר האווירייה,  -שזיהה כנוכחות מוגזמת של יהודים בז'נדרמריה הפלשתינאית. במכתב ששלח לתת

 ) וובסטר שלא סביר ששליש מהמשרתים בכוח שאמור להגן על ארץ Sassoonפיליפ ששון  ), ציין 

  54שביעיות מתושביה הם ערבים, יהיו יהודים. -ששש

השלים פלומר את תכניתו, ושלח אותה לאמרי. תכניתו של פלומר, בהמשך   1925באוקטובר    30-ב

משמעותית,  תוגדל  האזרחית  שהמשטרה  קבעה  והאווירייה,  המושבות  משרדי  בין  להסכמות 

במצבי  שתופעל  ייעודית  מסגרת  בתוכה  שיהוו  הבריטית,  הז'נדרמריה  יוצאי  של  תוספת  ותכלול 

למשטרה רבים מאנשי הז'נדרמריה הפלשתינאית. מתקן ההכשרה חירום על פי צורך. בנוסף, יועברו  

בשנת   נסגר  אשר  לשוטרים,  יותר 1923הארצי  גדול  בהיקף  מחדש  ייפתח  תקציב,  קיצוצי  עקב   ,

 
 . TNA/CO/733/99, 1925באוקטובר  16מכתב מפלומר לאמרי,   51
 , שם. 1925באוקטובר    15תקציר מברק מפלומר לאמרי,   52
 , שם. 1925באוקטובר  31רישומי דיון שהתקיים במשרד המושבות,   53
 . TNA/CO/733/100,  1925בינואר   20מכתב מוובסטר לששון,   54
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באופן  שימונה  מאברוגורדאטו,  לעמוד  ימשיך  המוגדלת  המשטרה  שבראש  הציע  פלומר  מבעבר. 

  55רשמי למפקד המשטרה. 

אנשי הז'נדרמריה הפלשתינאית שלא יעברו למשטרה, כולל רוב הדרג הפיקודי שלה, ישמשו כבסיס 

). שם זה היה זמני The Jordan Regimentלכוח החדש, שפלומר הציע לכנותו בשם  "גדוד הירדן" (

-Palestine and Transהירדן" (-הספר של פלשתינה ועבר-, שהמליץ על השם "חילAOC-בלבד, וה

Jordan Frontier-Force סבר שאינו מתאים לאופי הפעילות המתוכנן של הכוח. על פי התכנית ,(

הירדן יפורק הלגיון הערבי ויוקם מחדש כמשטרה אזרחית תחת פיקודו של פיק. אלה  -נקבע, שבעבר

 56מאנשיו שלא יוכלו להשתלב במשטרה האזרחית, יוכלו להצטרף לכוח החדש. 

הבי למציאות  התייחסות  בעברמתוך  הבעייתית  את  -טחונית  יקים  החדש  שהכוח  נקבע  הירדן, 

מפקדתו בעמאן, ושם גם יוקמו בסיסים לשתי פלוגות פרשים ולשתי מחלקות עצמאיות של מקלעי 

). פלוגה נוספת, של רוכבי גמלים, תוצב במעאן ופלוגת פרשים רביעית תישאר Hotchkisהוצ'קיס (

איש, מתוכם  727ל הגדוד האימפריאלי, נועד לעמוד על  בבסיס הקיים בצרפנד. סדר הכוח הכולל ש

 57איש במפקדת הכוח.  36-איש בשתי מחלקות המקלעים ו 75איש בארבע הפלוגות,  612

בתחילת דצמבר התכנסו נציגים של משרדי המושבות והאווירייה, והסכימו לקבל את תכניתו של 

 58פלומר, ולהורות על המשך קידומה. 

 

 של הז'נדרמריותחודשיהן האחרונים 
וינואר   1925תהליך הפירוק, שתוכנן במשך זמן רב, נעשה על פני תקופה קצרה מאוד, שכן בדצמבר  

הז1926 יחידות  היו  עדיין  הדרוזי. ',  מהמרד  כתוצאה  הארץ,  בצפון  פרוסות  הבריטית  נדרמריה 

תים תקפו הקרבות בין הצרפתים לדרוזים, התקרבו לאזור אצבע הגליל. כוחות צרפ  1925בסתיו  

מהאוויר את הכפר מג'דל שמס, בו חשבו שישנם מורדים שמסתתרים, ומאות מורדים שהסתתרו 

בו, נמלטו מערבה, לכיוון הגבול עם ארץ ישראל. בתגובה, הציבו  הבריטים יחידות של הז'נדרמריה 

   59הבריטית במטולה, בנוסף ליחידות של הז'נדרמריה הפלשתינאית שכבר היו פרוסות בגזרה זו.

- בחודש נובמבר, כוח צרפתי קטן בלם ניסיון של כוח דרוזי גדול, לכבוש את מצודת ראשיא בדרום

וכשעברו  גדולות,  תגבורות  העבירו  הצרפתים  לתוקפים.  כבדות  אבדות  הסבת  תוך  לבנון,  מערב 

מזרחית למטולה. תבוסת  -להתקפה, כבשו מספר כפרים דרוזיים חשובים, ובראשם חאצביא, צפון

ים באזור, יצרה גל פליטים שנמלטו לשטח המנדט. חלק מהדרוזים שנכנסו לארץ ישראל,  המורד

שהביאו  חילופי אש,  התנהלו  הבריטית  הז'נדרמריה  כוחות  לבין  ובינם  נשקם,  למסור את  סירבו 

 60למספר פצועים, ולהתפרקות הדרוזים מנשקם.

 
 . TNA/CO/733/99, 1925באוקטובר  30מכתב מפלומר לאמרי,   55
 שם, שם.  56
 שם, שם.  57
 , שם. 1925בדצמבר   2השר ווילסון,  - מזכר שנשלח לתת 58
59 13 , The Palestine Bulletinuze activity in vicinity of Northern Palestine", Unknown Author, "Dr

September 1925, p. 1. 
60 Western British Forces in conflict with Druze",  –Unknown Author, "Palestine frontier fighting 

Morning News, 10 December 1925, p. 5. 
 . 4  ע"מ, 1925בדצמבר   13, דאר היוםוגם: מחבר לא ידוע, "מכתבים מצפון ארצנו",  
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להתבצע באופן הדרגתי, באופן שימנע מצב לנוכח הפעילות של היחידות הצפוניות, תוכנן הפירוק  

שגזרות פעילות, ימצאו עצמן לא מוגנות לתקופה מסוימת. בכל יחידה הראשונים לעזוב היו אלה 

 שתם תוקף החוזה שלהם. 

השאלה  הייתה  הבריטית,  הז'נדרמריה  פירוק  למהלך  הנוגע  בכל  ביותר  המשמעותית  הסוגיה 

צ  היו  גדול מהאנשים  לפני תום החוזה הכספית. כאמור, חלק  חודשים ארוכים  פויים להשתחרר 

שלהם. אחרים, שנועדו לעבור למשטרה, היו צריכים לקבל תשובה בנוגע לשאלת הפנסיה שלהם 

: האם הם יקבלו אותה במקביל RIC-גם על שירותם ב  – עבור שירותם בז'נדרמריה ועבור חלקם  

כוותק   RIC-תו בז'נדרמריה ובלשירותם במשטרה, או שמא פשוט האוצר יחשב את השנים ששיר

נוסף לשנות שירותם העתידי במשטרה. השאלה הכספית הייתה קריטית משתי סיבות: ראשית, 

ארגונם מהלך  לכל  הראשית  הסיבה  היה  בקיצוץ  הצורך  דבר,  של  הגופים -בסופו  של  מחדש 

במסגר  בשירות  להמשיך  שנבחרו  שאנשים  גדול,  חשש  היה  שנית,  המנדט;  בשטח  ת  הביטחוניים 

המשטרה, יסרבו לעשות כן, אם יתברר להם שלא יקבלו את הפנסיה על שירותם הקודם בנוסף 

 לשכרם כשוטרים. 

והביטחון  הדרגה  נושא  היו  הפוטנציאליים  מהמגויסים  רבים  שהטרידו  נוספות  שאלות  שתי 

ר התעסוקתי: מכיוון שלא היו מספיק תקני נגדים במשטרה, היה ברור שחלק מהנגדים שירצו לעבו 

 61למשטרה, ייאלצו לרדת לדרגה נמוכה יותר, שמשמעה הן פגיעה בשכר והן פגיעה במעמד.

שאלת הביטחון התעסוקתי נבעה מכך, שהמשטרה הציעה למועמדים לגיוס חוזי שירות באורך של 

 שנתיים, בעוד שהציפייה הייתה לחוזים של שלוש שנים, שניתן להאריכם ללא הגבלה. 

ככל שהתקרב מועד הפירוק, והאוצר התמהמה במתן תשובות, גבר חששו של פלומר ובסוף ינואר 

אנשי 1926 בקרב  הציפיות  על  שתענה  תשובה  בהעברת  שעיכוב  ציין  ובו  לאמרי  מברק  שלח   ,

בעיניהם   חן  תמצא  שלא  תשובה  מתן  או  הבריטית,  בתכנית   – הז'נדרמריה  קשות  לפגוע  עלולה 

 62ם למעלה ממאתיים שוטרים. המקורית, לגייס מקרב

צפוי  היה  שהשכר  העובדה  והן  הז'נדרמים  רוב  את  אכזבו  המוצעים  הפנסיה  תנאי  שהן  העובדה 

לרדת, גרמו לקשיים גדולים בעמידה במכסת המגויסים הבריטיים למשטרה. ההנחה המקורית, על 

, התבדתה במהרה. פיה תהיה תחרות גדולה על כל מקום פנוי, עקב הקיצוץ הצפוי במספר המשרתים

למרות שדרישות הסף הורדו, והפיקוד הסכים, למעט חריגים בודדים, לקלוט כל יוצא ז'נדרמריה 

בריטית שיחפוץ בכך, מספר החוגרים הבריטיים שעברו מהז'נדרמריה למשטרה, היה נמוך ביותר. 

הבריטיים   החוגרים  212, נטען כי רוב  1926יש לציין כי בדו"ח השנתי של ממשלת המנדט לשנת  

   63שהצטרפו למשטרת המנדט היו יוצאי הז'נדרמריה הבריטית.

טענה זו עומדת בסתירה מלאה הן לטענות שהעלה מקניל לפני פירוק הז'נדרמריה, ובעיקר אחרי 

הפירוק, אודות היחס לאנשיו. גם תכתובת במשרד המושבות אודות הצורך לגייס בדחיפות מאה 

 
,  1926ביוני   10ח התיכון במשרד המושבות,  ) ממלקת המזרHowardמזכר משאקברו לפרדריק הווארד (  61

TNA/CO/733/126) 1926. להלן: מזכר שאקברו ( 
 . TNA/CO/733/111, 1926בינואר   29מברק מפלומר לאמרי,   62
63 s Majesty's i(London: H Report on the Administration of Palestine 1926Palestine Government, 

stationary office, 1927), p. 37. See: Administration Report 1926. 
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המנדט, כדי למלא את מספר התקנים, מלמדת שישנה שגיאה חוגרים נוספים לשירות במשטרת  

 בדוח השנתי.  

, למעלה מחודש וחצי אחרי פירוקה של הז'נדרמריה הבריטית, שלח מקניל מכתב 1926במאי    20-ב

לידידו הוותיק צ'רצ'יל, שכיהן כשר האוצר, והיה לכאורה בעמדה לסייע במה שמקניל ראה כתיקון 

מקני לאנשיו.  שנעשה  בז'נדרמריה, העוול  לשעבר  קצינים  שקיבלו  שהיחס  במכתבו  התלונן  ל 

מפקידים במשרד המושבות, היה מחפיר. הוא הוסיף שהתנאים שהוצעו לחוגרים היו כה גרועים,  

 116חוגרים, רק    351שלמרות שבשבועות שלפני  פירוקה הסופי של הז'נדרמריה הבריטית היו בארץ  

מתוכם התקבלו למשטרה, אך כעבור זמן קצר הודיעו   89מתוכם הגישו בקשה להצטרף למשטרה.  

למשטרה.  50 להתגייס  מעוניינים  שאינם  למשטרה,   39אל    64מתוכם  לעבור  שהסכימו  החוגרים 

חוגרים שהיו בחופשה בבריטניה לקראת השלמת חוזה השירות שלהם, מה שהביא את   23הצטרפו  

. 57-ר שפחת תוך ימים ספורים למספ  –איש    62-מספר החוגרים שהסכימו להתגייס למשטרה, ל

החוגרים   23קצינים שכבר חתמו על חוזי גיוס למשטרת המנדט.    5-נגדים ו  21בנוסף אליהם היו  

שהממשלה   אחרי  ורק  אך  זאת  עשו  המנדט,  למשטרת  להתגייס  כדי  מבריטניה  לחזור  שהסכימו 

מעט גבוה יותר מזה   הסכימה לשנות מספר סעיפים בנוגע לתנאי השירות, ובהם אורך החוזה, ושכר

 65שהוצע בתחילה. 

לגידול  אחראית  שתהיה  ההרבעה  חוות  מנהל  של  התפקיד  את  פיצוי,  כמעין  קיבל,  עצמו  מקניל 

צ'רצ'יל עצמו, הגם שדחה    66והשבחת סוסים עבור גופי הממשלה השונים, ובראשם כוחות הביטחון. 

הו ובסיומו  אישי,  מכתב  לו  שלח  מקניל,  של  מטענותיו  גדול  על  חלק  לשמוע  שמח  מאוד  כי  סיף 

מקניל עצמו   67תפקידו החדש, וכי היה מאושר במיוחד לחתום אישית על חוזה ההעסקה של מקניל. 

, הוא לא היה בשירות RIC-הוסיף להיאבק על זכותו לפנסיה, למרות שבניגוד לאנשיו שהגיעו מה

זכאי לפנסיה. למעשה, תביעתו קבע, כאשר מונה למפקד על הז'נדרמריה הבריטית ולכאורה לא היה  

 68לפנסיה הוגדרה כ"מפלצתית".

ו  1926במרץ    31-ב רשמי  באופן  להתקיים  הבריטית  הז'נדרמריה  עברו   86-חדלה  מתוכה  אנשים 

נפרדת: ביחידה  שובץ  הגדול  כשרובם  המנדט,  (  69למשטרת  הבריטית"   The British"הסקציה 

Sectionאשר בראשה הועמד מייג'ור ג'יימס מו ,( ) ) שבתפקידו האחרון שימש כמפקד Munroנרו 

 70פלוגה של הז'נדרמריה הבריטית, שישבה בנצרת.

פירוקה של הז'נדרמריה הפלשתינאית נראה היה קל בתחילה, שכן במידה רבה, המבנה שלה נועד 

הירדן. למעשה, -לעבור במידה רבה כפי שהוא לפיקוד חיל האוויר, ולהתמקם פיזית בעיקר בעבר

מהקצינים הבכירים של הז'נדרמריה הפלשתינאית לא עברו לכוח החדש. פיצג'ראלד   רק חמישה

עוזרו של   71ואדריסי, המשיכו לשרת במסגרת המערך הביטחוני של שלטון המנדט, ועברו למשטרה.

 
 . TNA/T/172/1551,  1926במאי   20מכתב ממקניל לצ'רצ'יל,   64
 . TNA/CO/935/1/6, 1926בפברואר,   27מפלומר לאמרי,    67). וגם: מברק מספר 1926מזכר שאקברו (  65

 . TNA/CO/935/1/6,  1926במרץ   11מאמרי לפלומר,  71וגם: מברק מספר  
 .  TNA/T/172/1551, 1926באפריל   6מפלומר לשאקברו,  מכתב  66
 , שם. 1926ביוני   12מכתב מצ'רצ'יל למקניל,  67
 . TNA/T/166/64/10,  1926באוקטובר   Clauson ,(30מכתב פנימי במשרד המושבות שנשלח לג'ר'ארד קלוסון ( 68
 . 4 הרחבה אודות היחידה שהוקמה (הסקציה הבריטית של משטרת המנדט) תופיע בפרק  69
70 Horne, p. 102. 
71 Fitzgerald. 
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ריינור  הוותיקים  הפלוגות  ומפקדי  בסודאן,  הבריטי  בממשל  במינהלה  לשרת  עבר  הופ,  ביושר, 

 72.ולאונרד פרשו משירות

היה צפי אמנם לקשיים לוגיסטיים, הקשורים בבניית מתקנים, קליטת ציוד חדש ומגויסים חדשים, 

חלקה בתוך ארגון אחר, הבעיה נראתה כקלה    תמעוהטאבל בהשוואה לאתגר של העלמת יחידה  

יותר לפתרון. בפועל התברר שישנן מספר בעיות עקרוניות בכל הנוגע למספר האנשים שלא יעברו 

 החדש, אלא יוצע להם להתגייס למשטרה.  לגדוד

הבעיה הראשונה הייתה "הבעיה היהודית": סביר כי לגישת משרד האווירייה בנוגע להרכב האתני 

יתר ליהודים, הייתה השפעה הן על עמדת משרד -של הכוחות המקומיים, כלומר למה שראו כייצוג

ודה המכרעת עבור פלומר, בעיקר בנוגע עם זאת, סביר שהנק   73המושבות והן על תפישתו של פלומר. 

הירדן, והקמתו באה בעיקר על -לכוח האימפריאלי, הייתה העובדה שיפעל בראש ובראשונה בעבר

חשבון החלשתו של הלגיון הערבי ככוח צבאי. האמיר עבדאללה טען בזיכרונותיו שהתנגד להקמת 

 74הכוח החדש, ומחה על כך בחריפות. 

כוח החלשת  על  לכעס  הריבוניתבנוסף  משענתה  את  היווה  שבעצם  הלגיון,  של  של -ו  לכאורה 

רגל -האמירות, עבר ויהווה בעצם דריסת  יהודי ברובו  יהיה  הירדן רחשה שמועות שהכוח החדש 

 75ציונית ממזרח לירדן, שבהמשכה עלולה להוביל גם להתיישבות יהודית.

פורמאלית למדיניות  הפכה  זו  ארגונו  .עמדה  החל  במפורש -כאשר  פלומר  קבע  הכוח,  של  בפועל 

 76שעיקר המשרתים בו יהיו ערבים וצ'רקסים.

במספר פגישות שהתקיימו בין נציגי ממשלת המנדט לגורמים שונים ביישוב היהודי, הביעו אלה 

כעס על ההחלטה, וטענו שהיא עלולה לפגוע בביטחונם, שכן היא מייצרת מצב שבו אין בארץ כל 

הם תבעו להקים יחידה יהודית בתוך הכוח החדש, או לחילופין    77וח יהודי או נייטרלי משמעותי. כ

  להקים כוח יהודי מקביל, בקשה שנדחתה על ידי פלומר.

במכתב שהופץ מטעם מפקד המשטרה, בקרב היהודים ששירתו בז'נדרמריה, הוסבר להם שהוחלט 

החדש רק יהודים מעטים בעלי מקצועות ייחודיים, כמו אלחוטנים. מפקד המשטרה   לגדוד להעביר  

 78ציין שביושר ביקש למסור להם את תודותיו ואת צערו על שלא ימשיכו לשרת יחדיו. 

בעוד עברו למשטרה,  ,ז'נדרמריהב יהודים ששירתו כפרשים 81העיתונות כי במהלך אפריל דיווחה 

החדש.   10-ש לכוח  הצטרפו  שבסוף    79אחרים  בז'נדרמריה   100היו    1925מכיוון  יהודים 

 העדיפו להשתחרר לחלוטין משירות. 9-הפלשתינאית, המסקנה היא ש

 
72 Burke's Peerage, Baronetage & Knightage, 107th edition, Vol 2.Charles Mosley (editor), 

(Wilmington: Burke's Peerage, Ltd, 2003), p. 1958. 
 . TNA/CO/733/100,  1925בינואר   20מכתב מוובסטר לששון,   73
- (זכרונותיו המלאים של המלך עבדאללה אל חסין -כאמלה ללמלכ עבדאללה אל- אל את'אר -אלחסין, - עבדאללה אל 74

   . להלן: עבדאללה.91), ע"מ 1979מתחדה ללנשר, -דאר אל-(בירות: אל  חוסיין)
 . TNA/CO/733/113,  1926במרץ  17- סיכום של סיימס של פגישה עם עבדאללה שהתקיימה ב 75
 . TNA/AIR/9/19, 1926בפברואר   26מפלומר,  מכתב  76
 . TNA/CO/733/120,  1926במרץ   5סיכום שחיבר סיימס, אודות פגישה עם נציג היישוב, ד"ר אדר,  77
 ), שם. 1926מכתב ללא תאריך (הופץ כנראה במרץ  78
 . 2, ע"מ  1926באפריל   15,  דבר הספר המסתדר", -מחבר לא ידוע, "בחיל  79
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ובה רכובים,  שוטרים  של  נוספים  תקנים  לקבל  ביקשה  המנדט  הצטרפו משטרת  ביושר,  סכמת 

ז'נדרמים רגליים, לא יהודים, שלא פורט מוצאם   28-ז'נדרמים רכובים ו  209למשטרת המנדט גם  

 80המדוייק. 

הירדן, החליט פלומר בסופו של דבר, ששמו של הכוח החדש, -כדי לחדד את זיהויו של הכוח עם עבר

שלושה שבועות   –   1926מרץ  ב   9-לא יכלול כלל את המילה "פלשתינה", ובמברק ששלח לאמרי ב

- הספר העבר-לפני מועד יישומה הסופי של הרפורמה, הודיע כי שמו של הכוח החדש, יהיה "חיל

 TJFF –Force -Jordan Frontier-Trans.(81ירדני" (

  

 
80 Administration Report 1926, p. 37. 
 . TNA/CO/935/1/6, 1926במרץ   9מפלומר לאמרי,   81מברק מספר  81
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 דיון ומסקנות  :שער ראשון
עמידו ה במבחנים ששל הז'נדרמריה הפלשתינאית, היא לא נדרשה לעמוד  שנות פעילותה    5אורך  ל

בסימן שאלה את יכולתם של אנשיה או נאמנותם. כאשר בכל זאת נאלצו הז'נדרמים להתמודד עם 

אתגרים שונים, שצצו מעת לעת, הז'נדרמים המקומיים הוכיחו נאמנות רבה, למעט מספר חריגות, 

 כמו העברות נשק או מסירת מידע מודיעיני לגורמים מחוץ למערכת.  

הידיעה זאת,  במאי    עם  שהתחוללו  מהסוג  מאורעות  בדמות  ביטחוניים,  הם 1921שאתגרים   ,

כוח המגן להז'נדרמריה הפלשתינאית,    הפיכתל  אפשרותאפשריים, מנעה, מבחינת הבריטים, כל  

 העיקרי על שטחי המנדט. 

כבר בחודשים הראשונים לפעילות הז'נדרמריה הפלשתינאית, ובעיקר אחרי הצבתה של זו לאורך 

ע לסייע למשטרה הגבול  ם שטח המנדט הצרפתי בסוריה, התחזק הצורך בקיומו של כוח שיוכל 

מאי   אירועי  דוגמת  הציבורי,  הסדר  של  משמעותי  ערעור  של  מקרה  בכל  הדרישה 1921לטפל   .

האזרחים  מלחמת  של  וסיומה  נחלשה,  לא  נייטרלי,  כוח  למצער  או  עברי,  כוח  שיוקם  היהודית 

, שהיה ברור שייאלצו RIC-נות גם למצוא תעסוקה למאות יוצאיבאירלנד סיפקה לבריטים הזדמ

 מתקוממים. -לעזוב את אירלנד, וגם סיפקה מן המוכן כוח בעל ניסיון משמעותי בשיטור באזור רווי

אך    4לאורך   הבריטית,  בז'נדרמריה  המשרתים  רוב  התחלפו  פעילותה,  בעיני   מיצובּהשנות 

שהי להנחה  תרם  כ"אירלנדים",  שהביאו האוכלוסיה  אנשים  היו  המנדט  במשטרת  וממשיכיה  א 

אירועים אלימים ש  לא סבירמאירלנד, בכל הנוגע לשמירה על הסדר. בפועל,    גישה אלימה  עימם

זאת,   עםהרקע האירי של חלק מהשוטרים.  מ   נבעו בהכרח  ,משטרת המנדטמ  שוטרים  בהשתתפות

הבריטית,    סביר ובז'נדרמריה  באירלנד  הפעילות  של  צבאיים  םתרשהניסיון   למחצה -למאפיינים 

 .הבאים, בפרטשהשתרשו במשטרת המנדט בכלל ובמספר יחידות שהוקמו בשני העשורים 

פעלו לכאורה כשתי סקציות של ז'נדרמריה אחת, אבל בפועל ההפרדה ביניהן   שתי הז'נדרמריות

הייתה מלאה. למרות ששתיהן הוגדרו כחלק מהמשטרה, עד לעזיבתו של טיודור את הארץ, היה 

 . , ולא למפקד המשטרהברור שהן כפופות אליו באופן ישיר

בכל אך  באופיין,  דומות  היו  הז'נדרמריות,  הועסקו  שבהן  להתפרצות   המשימות  שהחשש  פעם 

בעוד   האיום,  עם  להתמודד  שנשלחו  הבריטית,  הז'נדרמריה  אנשי  אלה  היו  גדול,  הוא  אלימה 

 שעמיתיהם המקומיים נשלחו לתגבר, רק כאשר לא היו מספיק בריטים בגזרה.

שתי  את  בפועל  לאחד  האם  השאלה  עלתה  סמואל,  של  עזיבתו  ולקראת  טיודור  עזיבת  אחרי 

יפקד מי  דבר,   היחידות,  של  בסופו  הבריטי.  לאוצר  הגבוהות  בעלויות  לחסוך  ניתן  וכיצד  עליהן, 

ההחלטה שהתקבלה, בדבר פירוק הז'נדרמריה הבריטית והעברת אחרוני אנשיה לשירות במשטרה 

כ"חיל-והקמתה-ופירוקה הפלשתינאית  הז'נדרמריה  של  העבר- מחדש  הייתה - הספר  ירדני", 

 ר בארץ באמצע שנות העשרים.רקט יחסי ששכלכלית בעיקרה, והתאפשרה תודות לש

 , שאפשרה את המהלך הכלכלי של פירוקן. הפירוק כהצלחהפעילות שתי היחידות    ראו אתהבריטים  

לא היה נטישה מוחלטת של רעיון הז'נדרמריה, אלא המשכתו בדרך חסכונית: הסקציה הבריטית 

בע לפעול  לה  שיאפשר  באופן  ונפרסה  המשטרה,  משאר  בנפרד  שיטורפעלה  של  בתחומים  - יקר 

והכפפתו למסגרת הצבאית   מהמשטרהירדני, למרות הוצאתו הרשמית  -הספר העבר- ביטחוני. חיל

 . פנים-, תוכנן ונבנה ככוח שמשימתו העיקרית היא שמירה על גבולות ועל ביטחוןRAF-של ה
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 שער שני: משטרה ללא ז'נדרמריה

 1929ואירועי    1929-1926פרק רביעי: הסקציה הבריטית, המשטרה 

 ) BSPPהסקציה הבריטית של משטרת המנדט (
הרעיון שעמד בבסיס הקמתה של הסקציה הבריטית של משטרת המנדט היה לנצל את היכולות 

  וההרתעה של הז'נדרמריה הבריטית, שהופגנו בארבע שנות פעילותה בארץ, במחיר זול יותר. הרצון 

את   לגייס  היה  המקורי  שהתכנון  שלמרות  לכך  הביא  מתוך   212לחסוך  המאושרים  התקנים 

ל שהצטרפו  המגוייסים  שמספר  הרי  האירית,  יוצאי   BSPP-הז'נדרמריה  מבין  דבר  של  בסופו 

 הז'נדרמריה הבריטית, עמד על כרבע ממספר התקנים.  

דרכה של הז'נדרמריה הבריטית, היו תפקידיה של היחידה החדשה במשטרת המנדט,   כתכממשי

ה חלק אינטגרלי ממשטרת המנדט, תקשורים בעיקרם בביטחון פנים ושמירה על הסדר. הגם שהי

פעל יטו, הלחלוטין למאברוגורדא  פהוכפו הוגדרה מעתה כ"סקציה ובנפרד משאר המשטרה,    הא 

הפלשתינאית" של משטרת המנדט. באופן פורמאלי תחומי אחריותה של הסקציה הפלשתינאית 

 כללו את מה שמוכר כמרכיבי השיטור הקלאסי, כלומר, סיור, חקירות, תנועה ומתן מענה לציבור.

. אחרי שחרור 1915, וגוייס לצבא בשנת  1894נת  מפקד הסקציה הבריטית, ג'יימס מונרו נולד בש

ולא    Black and Tans- הסדיר, כלומר הוא שירת ב  RIC- , עבר לשרת כקצין במסגרת ה1920בשנת  

הADRIC-ב פירוק  אחרי   .-RIC ובסוף הבריטית,  לז'נדרמריה  המצטרפים  מראשוני  היה  הוא   ,

 1תקופת פעילותה, שימש בה כמפקד פלוגה.

כללה הסקציה הבריטית    1926את התקנים שאושרו לסקציה הבריטית, ועד סוף    מונרו פעל למלא 

העובדה שהשכר ירד, הביאה לכך שהמספר ירד במהלך השנה   2חוגרים.  176-נגדים, ו  21קצינים,    5

ובסוף   יותר משנה וחצי אחרי הקמת הסקציה, אויישו  1927הבאה,   4ובהם  BSPP י  מתקנ   197, 

    212.3קצינים, במקום 

של  ההכשרה  כמתקן  גם  ושימש  הצופים,  להר  בסמוך  הוקם  הכוח  של  המרכזי  ההפעלה  בסיס 

המקום שימש בעבר כבסיס צבאי בריטי. סביב המתחם הוקמו צריפים לשימוש החניכים   4הסקציה. 

  BSPP.5-ושוטרי ה

ה  שוטרי  שקיבלו  זהBSPP-ההכשרה  התגייסו  אם  ובין  וותיקים,  ז'נדרמים  היו  אם  בין  עתה -, 

לשורות המשטרה, לא כללה כמעט תכנים של שיטור קלאסי, אלא שמה דגש על תכנים צבאיים. 

הממונה על ההכשרה, בדיוק כמו בתקופת הז'נדרמריה הבריטית, היה ג'ון ווילקינסון, והתכנים היו 

 
1 (Jerusalem: Government Printing Press, 1939), p.  Civil Service List 1939Government of Palestine, 

208. See: Civil Service list 1939 
2 p. 37. Administration Report 1926, 
3 s Majesty's i(London: H Report on the Administration of Palestine 1927Palestine Government, 

stationary office, 1928), p. 44. See: Administration Report 1927. And: Gannon (2018), p. 62. And: 
Marcel Roubicek, Echo of the bugle: Extinct military and constabulary forces in Palestine & 

Transjordan, 1915-1967 (Jerusalem: Franciscan Printing Press, 1975), p. 38. See: Roubicek. 
האתר נמצא כיום בצמוד לגבעת התחמושת, כאשר המבנים המרכזיים בו, שנבנו מאוחר יותר עבור המשטרה, משמשים כיום   4

בריטים כינו את המקום בשם "הר הצופים", וגם אני אכנה אותו כך להבא, למרות שגיאוגרפית, הוא לא נמצא  את אונר"א. ה
 על ההר. 

5 Horne, p. 317. 
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נים בסגנון אירי", והם כללו מטווחים, אימוני כושר גופני זהים במהותם. מונרו הגדיר זאת כ"אימו

 6ותרגילי סדר.

(BSPP-אחד המגוייסים הראשונים ל ) סיפר שכשהגיע לבסיס האימונים, הוא Davies, ג' דיוויס 

לעיר  במהירות  להגיע  כיצד  היה  שלמד,  הראשון  והדבר  כדורים,  ומאה  צבאי  רובה  על  הוחתם 

צר שם  ויהיו  "במידה  ה  7ות". העתיקה  שוטרי  שמרבית  משורות   BSPP-למרות  הגיעו  לא 

הז'נדרמריה הבריטית, ההתייחסות אליהם הייתה כאל כוח שהוא ביטחוני בראש ובראשונה. גישה 

זו הביאה לכך שרוב גדול מבין המגוייסים, כמו דיוויס עצמו, גוייסו ישירות מיחידות משמר של 

יסוקן היה בשמירה על הסדר באזורים שונים ברחבי ), שרוב עBrigade of Guardsהצבא הסדיר (

 8האימפריה. 

המשנה שהייתה אחראית על אבטחת מישור -משנה. יחידת-יחידות  מפקדה וארבעכלל    BSPP-ה

בצרפנד ישבה  והמרכזי  הדרומי  יחידת  1927-(ב  החוף  ליפו).  אחראית -הועברה  שהייתה  המשנה 

בבת ישבה  הגליל,  יחידת-לאבטחת  בחיפה.  באזור -גלים  הביטחון  על  לשמור  שנועדה  המשנה 

יחידת בשכם.  העות'מאני  הממשל  בבית  הוצבה  וההר,  ה-השומרון  ומפקדת  האחרונה  - המשנה 

BSPPמשנה -המשנה. כל יחידת-ידות, פעלו מהבסיס בירושלים, ושימשו כעתודה ארצית לכל יח

  9חוגרים ונגדים. 35-הייתה תחת פיקודו של קצין, וכללה כ

ממודל   בטנדרים  צויידו  והן  ניידות,  כיחידות  מלכתחילה  הוגדרו  "פורד".   Tהיחידות  חברת  של 

שוטרים שהוגדרו כנהגים, קיבלו משכורת גבוהה יותר, והיו אמונים על שמירת תקינותו של הרכב. 

פעילותו של הלאורך   שנות  כללה אימונים -לא- כז'נדרמריה  BSPP-שלוש  פעילותו  עיקר  רשמית, 

 רבים, סיורים להפגנת נוכחות וכוננות להקפצה במקרי חירום, שהיו מעטים מאוד. 

פטרול שגרתי כלל נגד בדרגת קורפורל וששה שוטרים. באזור הכפרי הפטרולים היו רכובים, בעוד 

ספרם של הפטרולים הרגליים, שכן מונרו חשב שהמגע עם האוכלוסייה  שבתוך הערים, הלך וגדל מ

 הוא כלי חשוב בהגברת האפקטיביות של השוטרים.  

ה שוטרי  של  ההכשרה  את  לחזק  רצה  אך   BSPP-מונרו  הקלאסי,  השיטור  במשימות  גם 

מאברוגורדאטו והנציב העליון חשבו שלאור מספרם הקטן, חשוב מאוד לשמור על יכולתם להגיב 

 10במהירות במקרה של התפרצות אלימה.

מספר המקרים בהם נקראו אנשי הסקציה לסייע למשטרה להתמודד עם חשש להתפרעויות, היה 

הז'נדרמריה  פירוק  אחרי  ירושלים,  של  העירונית  התחנה  כמפקד  שימש  אשר  דאף,  גדול.  לא 

סחף אחריו אנשים הבריטית, תיאר מקרה שכזה: תושב זר שהגיע לירושלים והציג עצמו כמשיח,  

למבנה  מחוץ  מחסידיו  רבים  התגודדו  מעצרו  בעקבות  מהומה.  שתתפתח  מחשש  ונעצר,  רבים, 

במטרה למנוע הסתערות   BSPP-דאף סיפר שנאלץ לקרוא ליחידה של ה  11המשטרה בעיר העתיקה. 

 
6 Gannon (2018), p. 157. 
7 106.-Horne, pp. 105 
8 Gannon (2018), p. 64. 
9. And: Horne, p. 108., p. 84Kingsley Heath (1928) 

10 1.Horne, p. 32 
 המשטרה ממוקמת באותו מבנה גם כיום, "הקישלה", בסמוך למגדל דוד.  11
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על תחנת המשטרה. ההתפרצות נמנעה, אמנם, אך השוטרים שהוזעקו, הפעילו כוח כדי לפזר את 

   12מון. הה

. דאף תיאר אירוע כזה, BSPPגם בחגים דתיים, בהם עלתה לרוב, המתיחות הדתית, הופעלו שוטרי  

במהלך חג הפסחא, כאשר ויכוח בין נציגי הכנסיות השונות על מיקום בכנסיית הקבר, הביא לתגרה 

יחידת   היה העמדת  ציין,  נוסף, אותו  הזעקת תגבורת. מקרה  נות בכונ  BSPPהמונית, שהצריכה 

לעיר  נכנסו  רבים  מוסלמים  מתפללים  כאשר  מוסא,  נבי  חגיגות  לקראת  העתיקה,  לעיר  בכניסה 

 1920.13-העתיקה, והיה חשש שינסו לתקוף את היהודים בעיר, כפי שקרה ב

השקט היחסי .  מונרו לא וויתר על רצונו לקדם הכשרה בתפקידי שיטור, גם אם באופן לא פורמאלי

יחי למפקדי  איפשר  של  -דותבארץ,  לסקציה    BSPPמשנה  לסייע  שלהם  שוטרים  לשלוח 

וקבלת  בשווקים  בקרה  לרכבים,  ביקורת  מחסומי  כמו  רגילות,  משטרה  במשימות  הפלשתינאית 

, והייתה הבסיס להמשך BPSS-תלונות בתחנות. הכשרה זו שיפרה את כישורי השפה של אנשי ה

כי הדגש העיקרי הוסיף להיות התחום קריירה של חלקם במשטרת המנדט. עם זאת, חשוב להדגיש,  

פורמאלית בתחומים שונים הקשורים בשיטור הקלאסי, הייתה במקום -הביטחוני, וההכשרה הלא

 . BSPP- נמוך בסדר העדיפות של ה

ה  שוטרי  של  הקטן  שבהם   BSPP-מספרם  בתחומים  גם  למשטרה  לסייע  יכלו  שלא  לכך  הביא 

הכפרי  במרחב  אלימה  פלילית  פעילות  ובראשם  ממש,  של  שינוי  חוללה   הבריטית  הז'נדרמריה 

דרכים.  ושוד  חיים,  בעלי  של  בגניבות  בעיקר  ביטוי  לידי  שבאה  פעילות  התחבורה.  צירי  ולאורך 

בתופעות אלה, וניכר היה שהמשטרה אינה   במחצית השנייה של שנות העשרים חלה עלייה של ממש

 14מסוגלת להתמודד עם התופעה. 

אחד התפקידים של הז'נדרמריה הבריטית, ששלושה מאנשיה נהרגו במהלך ביצועו, היה אבטחת 

הנציב העליון. פלומר, שהשקיע מאמצים רבים בהדגשת העובדה שהארץ שקטה, צמצם מאוד את  

(שכלל בתקופת סמואל גם טקסים של חילופי משמר) ולשיירת הליווי הקבוע שניתן לארמון הנציב  

הנציב העליון. פלומר התעקש שהליווי הרשמי שיינתן לו, יהיה לא חמוש, ושרכבים ובהם שוטרים 

ילבשו  ואנשיהן  יחסית משיירת הנציב העליון,  יסעו רחוק  יהיו לא מסומנים,  בריטיים חמושים, 

 15בגדים אזרחיים.

כר, שהייתה הסיבה הראשית להימנעות רוב אנשי הז'נדרמריה הבריטית  הירידה הדראסטית בש

ל לידי BSPP-מהצטרפות  גם בשימורו. הדבר בא  כוח אדם, אלא  לא רק בהבאת  היוותה קושי   ,

מעולם לא הגיעה לתקן שלה, הייתה מאוד לא יציבה, ובדרך כלל   BSPPביטוי בכך שמצבת שוטרי  

 16עמדה בסימן של ירידה: 

 

 

 
12 179.-Duff (1934), pp. 178 
 . 207-211שם, ע"ע  13
 הפרק הבא.-הרחבה בנושא תופיע בתת  14
15 107.-Horne, 106 
.  TNA/CO/935/4/2. 37, ע"מ 1930במאי  6) על משטרת המנדט, Dowbigginדין וחשבון שהכין סר הרברט דוביגין (  16

 .Roubicek, pp. 38-39להלן: דו"ח דוביגין. וגם: 
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 1930-1926: הסקציה הבריטית  2 טבלה

 סך הכל: קצינים  חוגרים ונגדים  שנה 

 202 5 197 1926סוף דצמבר 

 198 5 193 1927סוף דצמבר 

 171 5 ) 42-(התקן צומצם ב 166 1928סוף דצמבר 

 365 8 357 192917סוף דצמבר 

 

הספר -ויחידות חיל  RAF-המשוריינות של ה, לצד יחידת המכוניות  BSPP-היה ה  1929-ל  1926בין  

 18הירדן), -ירדני (שהיה בשלבי הקמה ולאחר מכן עסק בעיקר עם אתגרים ביטחוניים בעבר-העבר

כוח היבשה היחיד שיכול להתמודד עם אירועים ביטחוניים משמעותיים. מצב זה חייב את פיקוד 

מכוחו  אינטגרלי  חלק  הפלשתינאית,  בסקציה  גם  לראות  המנדט המשטרה  שטח  של  הביטחון  ת 

 שממערב לירדן, ולנסות להכשיר אותו בהתאם.

 

 הסקציה הפלשתינאית 
, הוגדלה  הסקציה הפלשתינאית של משטרת המנדט, כלומר משטרת המנדט עד לרפורמה של פלומר

הז'נדרמרים  כל  כמעט  אליה  התגייסו  הפלשתינאית.  הז'נדרמריה  פירוק  אחרי  משמעותית 

לא ז'נדרמרים  של  דומה  ומספר  לחלוטין,  התפטרו  שלא  להצטרף -היהודיים,  רצו  שלא  ערביים, 

 ירדני. -הספר העבר-לחיל

ומשטרה  כפרית  משטרה  השונים:  במחוזות  שיטור  מסגרות  שתי  הפעילה  האזרחית  המשטרה 

עסקה באכיפת חוק ושמירה על הסדר בכפרים ובמרחב שבין הערים. עירונית. המשטרה הכפרית  

בשנת    1,366מנתה  היא   וקצינים  בשנת    1,378,  1927שוטרים  וקצינים  ו1928שוטרים   ,-  1,307 

המשטרה העירונית, פעלה במספר ערים, שקיבלו אישור מיוחד  .  1929שנת  שוטרים וקצינים בסוף  

  1929.19בסוף שנת  393-, ו1928שוטרים בשנת  373, 1927שוטרים בשנת  398לכך. היא כללה 

שיפור  שמנע  דבר  האדם,  בכוח  גבוהה  לתחלופה  הביאו  הגרועים,  השכר  ותנאי  הקשה  המשמעת 

שוטרים (הן   244-, למשל, עזבו או פוטרו לא פחות מ1927ביכולת המקצועית של המשטרה. בשנת  

 20מכלל המשרתים במשטרה. 12%-בריטיים והן מקומיים), יותר מ

פירוק הז'נדרמריה הבריטית הורגש במיוחד באזורים הכפריים, שם לנוכחות הפטרולים הממונעים 

רכים פחת בהדרגה והרכובים של הז'נדרמריה הבריטית, הייתה משמעות רבה: מספר מקרי שוד הד

 
,  1929אירועי  , אחרי שמספרם של השוטרים הבריטיים, הוגדל ביותר ממאה אחוז.  בזמן  1929המספר נכון לסוף דצמבר   17

  קצינים. 5- שוטרים ו 157באוגוסט אותה שנה, המספר עמד על 
 הספר תינתן בשער שלישי. -הרחבה אודות חיל 18
19 Report on the Administration of Administration Report 1927, p. 44. And: Palestine Government, 

Palestine 1928 (London: His Majesty's stationary office, 1929), p. 58. See: Administration Report 
1928. And: Palestine Government, Report on the Administration of Palestine 1929 (London: His 

Majesty's stationary office, 1930), p. 87. See: Administration Report 1929.   
20 Administration Report 1927, p. 44. 
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שנת   בשנת    71, במהלכה התרחשו  1925עד  של   94נרשמו במשטרה    1926מקרים כאלה.  מקרים 

   21.30%-עבירות מסוג זה, קפיצה של למעלה מ

התחזקותה של   22בשנה שאחריה.   971-, ל1925בשנת    596-ככלל, מספר העבירות החמורות עלה מ

-, בתקציר הדיווח שהעבירה ממשלת המנדט לחברתופעת שוד הדרכים ראוייה במיוחד לציון, שכן

שנת   לסיכום  זיהמו 1924הלאומים  אשר  הדרכים,  שודדות  כנופיות  "חוסלו  כי  הבריטים  ציינו   ,

האחרונות".  לשנים  עד  מהארץ  חלקים  שנות   23בנוכחותן  לאורך  הדרכים  שוד  נתוני  של  בדיקה 

החל   המקרים  במספר  הירידה  את  ברור  באופן  ממחישה  הגעת 1922משנת  העשרים,  מועד   ,

 24הז'נדרמריה הבריטית לארץ, ואת העלייה במחצית השנייה של העשור:

 1927-1921: דיווחים על שוד דרכים 3טבלה 

 דיווחים על שוד דרכים  שנה

1921 135 

1922 180 

1923 177 

1924 93 

1925 71 

1926 94 

1927 95 
 

בעלי  השוטרים,  בין  המקצועיות,  ברמת  משמעותיים  פערים  היו  הוותיקים  השוטרים  בקרב  גם 

צבאיים הההכשרה   בתחומים  הכשרה  ללא  כמעט  שהיו  הז'נדרמים-משטרתית,  לבין  -למחצה, 

 למחצה, אך הכשרתם בתפקידי משטרה קלאסיים, הייתה אפסית. -לשעבר, שקיבלו הכשרה צבאית

בית הספר ההכשרה של השוטרים החדשי הייתה באחריותו של  הז'נדרמריה,  יוצאי  גם  ובהם  ם, 

בשנת   מחדש  שנפתח  במגר 1927לשוטרים,  המשטרה,  של  הארצי  למטה  צמוד  מבניין  ופעל   ש , 

 הרוסים בירושלים.  

, מונה למפקד בית הספר לשוטרים, והיה אחראי על בניית תכנית לסגירת RIC-ג'ראלד פולי, יוצא ה

אלה,   אמונים פערים  היו  וחוק,  שיטור  בנושאי  ההכשרה  על  חדשים.  שוטרים  להכשרת  במקביל 

הצבאיים בתחומים  וההכשרה  ההדרכה  על  אך  מקומיים,  שני - קצינים  אחראים  היו  למחצה, 

), Hackettמפקחים בריטיים. כקצין הדרכה וכמדריך ראשי, שימש פטריק ג'ון "פאטסי" האקט (

), שניהם יוצאי הז'נדרמריה  Tesseymanשפרד "טסי" טסימאן (וכמדריך רכיבה שימש ססיל וורנון  

 הבריטית. 

 
21 39.-Administration Report 1926, pp. 38 
 שם, שם.  22
 . 1924המנדט לחבר הלאומי לשנת  תקציר דו"ח ממשלת   23
 docs/1924report.pdf-source-http://ismi.emory.edu/home/resources/primary 

24 , p. 33. And: Administration Report 1926, p. 38. And: Administration Administration Report 1925
Report 1927, p. 44. 
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-Kingsleyהית' (-הוחלף פולי, שעבר לפקד על מחוז חיפה, באלברט ג'ון קינגסלי  1927באוקטובר  

Heathהית' נולד בשנת -), ששירת במשטרה כבר מתקופת הממשל הצבאי, שקדם למנדט. קינגסלי

מלח1898 במהלך  שירות  ואחרי  בארץ ,  הצבאי  הממשל  במטה  הוצב  הוא  הראשונה,  העולם  מת 

הועבר למשטרה, קיבל דרגת מפקח ומונה למפקד המשטרה במרחב   1920. בשנת  1919ישראל בשנת  

שונתה הגדרת   1926הכללי של המשטרה. בשנת  -עבר לירושלים ומונה לעוזר המפקח  1922-עזה. ב

המפקח לעוזר  וב-התפקיד  מינהלה,  לענייני  של   1927-הכללי  הספר  בית  על  לפקד  כאמור,  מונה, 

 1928.25המשטרה. הוא נכנס בפועל לתפקידו אחרי חופשת מולדת של כשלושה חודשים, בינואר 

הית', הן ברמת השטח והן ברמת המטה, היה משמעותי יותר משל -הרקע המשטרתי של קינג'סלי

הית' לא היה כל - למשל, לקינגסלירוב מקביליו שהגיעו מהז'נדרמריה הבריטית, אך בניגוד לפולי,  

בפן  זו העדיף להתמקד בהכשרה  לא שירת באירלנד. מסיבה  והוא מעולם  ביטחוני  רקע בשיטור 

המשטרתי הקלאסי, לצד הקצינים המקומיים שעסקו בכך, ואת התכנים שנגעו להקשרים הצבאיים 

 יותר, הוא הותיר לחלוטין בידי האקט וטסימאן.  

באירל בקורק  נולד  בהאקט  אחרי 1892-נד  המערבית.  בחזית  האירי  המשמר  ברג'ימנט  ושירת   ,

הצטרף לז'נדרמריה   1922-, שם שירת כשוטר וכמדריך. בRIC-המלחמה שב לאירלנד והתגייס ל

בהטעמת  שדגל  מקצועי  למדריך  נחשב  הוא  לווילקינסון,  בדומה  כנגד.  בה  ושימש  הפלשתינאית 

 RIC.26-משירותו הצבאי ומשירותו ב משמעת חמורה ותרגול רב על פי מודל שהכיר

ביורקשייר באנגליה. הוא התגייס כטוראי ליחידת פרשי המילואים של   1894טסימאן נולד בשנת  

) יורקשייר  ריידינג של  בחזית המערבית East Riding of Yorkshire Yeomanryמזרח  ושירת   ,(

ה יחידתו במשך שנתיים, במהלכן קודם לקורפורל בפועל. הוא שירת ביחידת  ועבר עם  מקלעים, 

, על 1918) בשנת  DCM. הוא קיבל את מדליית השירות המצויין (1917לחזית המזרח התיכון בשנת  

גילוי אומץ לב חריג, כשפיקד על אנשיו לנוכח התקפה של האוייב. הוא נשאר בשירות אחרי סיום 

, שם ADRIC-לשרת ב עזב את הצבא ועבר    1920. בשנת  1919המלחמה, וקודם לדרגת קצונה בשנת  

התגייס לז'נדרמריה הבריטית כסמל   ADRIC. עם פירוק  Cהתקדם לתפקיד מפקד כיתה בפלוגה  

 27מחלקה. 

על רכיבה ותרגילי סדר. האקט האמין שיחידה שמסוגלת לבצע בדייקנות שמו דגש  טסימאן והאקט  

במקביל   28ר הפגנות.תרגילי סדר, תהיה ממושמעת ויעילה בכל תחום שמצריך עבודת צוות, כמו פיזו

הביטחוני  בתחום  הקשורות  בהכשרות  תרגולות  המגוייסים  את  ללמד  מאמץ  השניים  הקדישו 

 הטהור, כלומר, פיזור הפגנות וירי. 

 

 
25 (Jerusalem: Government Printing Press, 1932), p.  Civil Service List 1932Government of Palestine, 

129. See: Civil Service list 1932. And: Horne, pp. 322-323. 
26 Civil Service list 1939, p. 227. 

And: Horne, p. 318. And: Gannon (2018), 157. 
27 319. And: Gannon (2018), 157.-st 1932, p. 142. And: Horne, pp. 318Civil Service li 
28 .178-, pp, 177Sinclair (2008) 
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 )1929אביב  – 1926מקומם של יוצאי הז'נדרמריות בסקציה הפלשתינאית (אביב 
התגייסו למשטרה ישירות, ושירתו בה רוב הבריטים ששירתו במשטרה, מחוץ לסקציה הבריטית,  

מימיו הראשונים של המנדט, כשחלקם עסק בבניית המשטרה כבר בתקופת השלטון הצבאי, טרם 

 הקמת המנדט.

לסקציה  לעבור  רצו  או  יכלו  הבריטית  בז'נדרמריה  והקצינים  המפקדים  כל  לא  שצויין,  כפי 

מספיק בכדי להציע להם תפקידי פיקוד ברמות הבריטית. כישורי הפיקוד של חלקם נחשבו לטובים  

שונות ביחידות המשטרה האזרחיות. לרובם אמנם לא היה כל ניסיון בשיטור אזרחי, אך הניסיון 

קצינים  מלקדם  נמנעו  שהבריטים  והעובדה  שלהם,  הפיקוד  לכישורי  ההערכה  לצד  המבצעי, 

) מפקח  מעל  לדרגות  בריכל  מקומיים  היו  ומחוזות  מרחבים  המרכזי מפקדי  השיקול  היו  טיים), 

 בקידומם.

דאף, למשל, קודם לדרגת מפקח ומונה למפקד התחנה העירונית של ירושלים, שתחת אחריותה היו  

 29העיר והעתיקה והשכונות שקמו מסביבה.

רוב יוצאי הז'נדרמריה הבריטית שעברו לשורות המשטרה הרגילה (לא הסקציה הבריטית), היו, 

וטרים או קצינים כבר בתקופת שירותם בז'נדרמריה, וחלקם אף שימוש בשונה מדאף, מפקדים ז

 השונות:  RIC-בתפקידי פיקוד עוד בתקופתם ביחידות ה

, 1919עד    1916- . הוא שירת בצבא הבריטי מ 1892) נולד בשנת  McConnelמייקל ג'וזף מק'קונל (

, בטרם RIC-רה של הכקצין. בין השאר שימש כעוזר מפקד מתקן ההכש  RIC-והתגייס לשורות ה

עבר לז'נדרמריה הבריטית, במסגרתּה שימש בתחילה כמפקד פלוגה בצרפנד, ובהמשך עבר לחברון 

, שימש זמנית גם כמפקד המחוז מטעם המשטרה. אחרי 1925ולשכם. בתקופת שהותו בשכם, בשנת  

 30. פירוק הז'נדרמריה מונה מק'קונל למפקד מחוז עזה, ובהמשך למפקד מחוזות יפו ושכם

. הוא התגייס כטוראי לשורות 1893) נולד בליברפול בשנת  Cafferataריימונד אוסוולד קאפארטה (

בשנת   הבריטי  ובשנת  1914הצבא  בשנת    1917,  הקרבות  במהלך  נפצע  הוא  כקצין.  , 1918הוסמך 

. מייד אחרי 1920ואחרי סיום המלחמה הועבר לאירלנד, בה הוצב עד לשחרורו בתחילת אוגוסט  

. הגיע לארץ ישראל 1921וקודם לתפקיד מפקד כיתה, בשנת    ADRIC-רו, התגייס קאפארטה לשחרו

עם הז'נדרמריה הבריטית, במסגרתה שירת כמפקד מחלקה. עם הקמתה של הסקציה הבריטית, 

כמפקד בפועל של התחנה   מונה  זמן קצר הוצב בה קאפארטה כמפקד היחידה שהוצבה ביפו. כעבור  

  31מונה לשמש כמפקד התחנה בחברון.  1929. בקיץ שלושה חודשיםלתקופה של  ביפו

. במלחמת העולם הראשונה שירת כסמל, 1892-) נולד בסקוטלנד בScottפרנק מונטגומרי סקוט (

בגליפולי,  לחם  הוא  המלכותי.  הסקוטי  הרג'ימנט  במסגרת  פלוגה,  מפקד  וכסגן  מחלקה  כמפקד 

לק בנחיתה בריטית בצפון רוסיה. אחרי המלחמה בחזית המערבית ולקראת סוף המלחמה נטל ח

ב לשרת  לז'נדרמריה   ADRIC- עבר  התגייס  פלוגתי.  מודיעין  כקצין  מכן  ולאחר  מחלקה  כמפקד 

הבריטית מייד עם שחרורו, ושירת בה כמפקד מחלקה. עם פירוק הז'נדרמריה, הוצב כמפקד יחידת 

 
29 Duff (1934), p. 163. 
30 Civil Service list 1939, p. 207. And: Horne, pp. 85, 91, 515. 
31 Civil Service list 1932, p. 132. 
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יהודי הראשון - והוצב כמפקד הלאעבר לשורות המשטרה הכחולה,    1927בצרפנד. בשנת    BSPP-ה

 32של המשטרה העירונית בתל אביב.

, שירתו 1926באפריל    1בנוסף ליוצאי הז'נדרמריה הבריטית שעברו לשרת במשטרה הרגילה אחרי  

מולוי  אלכסנדר  ג'ון  הפירוק:  לפני  עוד  למשטרה  שעברו  בריטית,  ז'נדרמריה  יוצאי  גם  במשטרה 

) בשנת  Faradayפאראדיי  נולד  לארצות  1899)  שהיגרו  להורים  גדל -בקליפורניה,  אך  הברית, 

בסוף   האירי  המשמר  לרג'ימנט  כקצין  התגייס  הוא  בחזית 1917בבריטניה.  להילחם  והספיק   ,

ושימש כמפקד כיתה   ADRIC-המערבית בחודשי המלחמה האחרונים. היה מראשוני המתגייסים ל

התגייס לז'נדרמריה הבריטית כמפקד מחלקה, ושירת בה   ADRICומפקד מחלקה. אחרי פירוק  

הועבר לשורות משטרת המנדט, ושימש כמפקד תחנה בחיפה, שכם   1924בשנת    33במשך שנתיים.

ב קצרות  לתקופות  העליון  הנציב  של  ושלישו  כמזכירו  גם  שימש  הוא  ומונה 1928-ו  1927-ויפו.   ,

 1927.34למפקד מרחב צפת, בסתיו 

הב הקצינים  להכשרות רוב  ברובם  נשלחו  ומעלה,  התחנה  מפקד  מתפקיד  השטח,  בדרג  ריטיים 

) Newtownardsמתקדמות יותר בתחומי השיטור, שהתקיימו בצפון אירלנד. בעיר ניוטאונארדס (

בית הספר לשוטרים של ה ) שהייתה Royal Ulster Constabulary   )RUC-הקימו הבריטים את 

-ת הצפוניים של אירלנד, שנותרו בשליטת בריטניה. הבששת המחוזו  RIC- המשכה הישיר  של ה

RUC    מתוכם    3,000כללה חמושים,  שוטרים  ו  2,000תקני  (רובם   1,000-פרוטסטנטים  קתולים 

האנגלוRICיוצאי   ההסכם  שנמלטו מאירלנד אחרי  שהיה -,  מי  לידי  נמסר  עליה  והפיקוד  אירי), 

). וויקהאם השקיע רבות Wickhamם (, סר צ'ארלס וויקהאRIC-) בUlsterמפקד מחוז אלסטר (

נחשב   בניוטאונארדס,  שבנה  ההכשרה  ומתקן  ההכשרה,  הנוגע   למפורסםבתחום  בכל  ביותר 

האימפריה  רחבי  מכל  משטרה  קציני  ממאה  למעלה  הבאות,  בשנים  חמושה.  משטרה  להכשרת 

ית מכלל כחמיש  –קצינים בריטיים במשטרת ארץ ישראל    9נשלחו לעבור הכשרות במתקן זה, כולל  

הדעות לגבי איכות ההכשרה שניתנה שם, היו חלוקות. דאף, למשל,    35קציני המשטרה הבריטיים. 

הגדיר את תקופתו שם כ"בזבוז הזמן הגדול ביותר בחיי". הוא טען כי חלק גדול מהקורס בן ארבעת  

לוונטיות החודשים, הוקדש לתרגילי סדר המיועדים לטירונים, וללימודי חוק אנגלי, שאין לו כל ר

לאי  36לאימפריה.  העובדה,  -עדות  היא  דאף,  של  גישתו  עם  המנדט  משטרת  פיקוד  של  ההסכמה 

סוף  עד  הבריטיים,  באיים  מתקדמות  להכשרות  קצינים  לשלוח  המשיכה  המנדט  שמשטרת 

(1932בשנת    37המנדט. לונדון  עברה ההכשרה של שוטרי המושבות, לאחריות של משטרת   ,The 

Metropolitan Police .והתקיימה במתקני ההכשרה שלה ,( 

הרקע של קצינים אלה ואחרים כמותם, ההכשרה שלהם בפיקוחה של משטרה שנחשבה לבעלת 

יחידות   לקיומן של  בנוסף  רלוונטי מאוד בתחום הביטחוני,  לאפשר למשטרה BSPPרקע  נועדו   ,

 תפרוצנה.להיות מסוגלת להתמודד עם מקרים של הפרות סדר קשות, במידה ואלה 

 
 . 133שם, ע"מ   32
 שם, שם.  33
. להלן:  24), ע"מ 2009ט' (  ,עלי זית וחרב"  1929קרויזר, "יחסי יהודים וערבים בצפת מהכיבוש הבריטי עד מאורעות גד  34

 ). 2009קרויזר ( 
35 Gannon (2018), p. 152. 
36 Duff (1934), p. 247. 
37 ., p. 18Sinclair (2006) 
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 עמדה תפישה זו למבחן משמעותי. 1929בקיץ 

 

 1929ספטמבר -אוגוסט אירועי
וזכות התפילה    1928החל מסתיו   עלתה מאוד המתיחות בירושלים, בעיקר סביב שאלת הבעלות 

בסמוך לכותל המערבי. דאף, כמפקד המשטרה במקום, מצא עצמו מתמודד פעם אחר פעם, עם 

ות בסטטוס קוו בכותל, ובהן שאלת הזכות להציב מחיצה במהלך תלונות בנוגע לשאלות הקשור

יום הכיפורים, הבאת כסאות וכד'. ביום הכיפורים   מושל העיר, פעל -, בהוראת סגן1928תפילות 

  38דאף בכוח להוצאת מחיצה שהציבו מתפללים יהודים, תוך שהוא ואנשיו מכים מספר מתפללים. 

ההתדרדרות, כאשר הבריטים פרסמו מסמך המכיר בבעלות הערבית על  בשבועות הבאים נמשכה  

החלו שיפוצים על הר הבית, במסגרתם    1929הכותל, אך קובע שליהודים תותר התפילה בו. במאי  

 39הוצר המעבר היהודי אל הכותל. 

שכונת 1929באוגוסט    15-ב את  לפנות  קוק,  אברהם  הרב  הראשי,  הרב  קרא  תרפ"ט,  באב  ט'   ,

מתפללים המוגרבי הותקפו  במהלכה  מוסלמית,  הפגנה  התקיימה  למחרת,  לכותל.  הסמוכה  ם, 

באוגוסט, בעת משחק כדורגל של נערים יהודים, בשכונת הבוכרים,   17-יהודים, ונפגעו ספרי תורה. ב 

צפונית לעיר העתיקה, עף הכדור אל מחוץ למגרש, וילדה ערביה תפסה אותו והחלה לברוח. אחד 

זרחי, רדף אחריה, ובתגרה שהתפתחה הוא נדקר ונהרג ומספר ערבים נפצעו. הנערים, אברהם מ

ב  התקיימה  מזרחי  אברהם  של  יחידות    20-הלווייתו  סדר.  להפרת  והתפתחה   BSPPבאוגוסט, 

בפיקוד של מונרו, שניסו לחצוץ בין היהודים והערבים, הפעילו כוח רב, כולל שימוש באלות, שהביא 

חרף השימוש בכוח, התקריות שכללו תגרות ויידויי אבנים, נמשכו כל   לפציעת ראש קשה של יהודי.

 40היום. 

), אשר מילא את מקומו של הנציב העליון, ג'ון רוברט Lukeהמזכיר הראשי, הארי צ'ארלס לוק (

באוגוסט, יום חמישי,   22-), ששהה בחופשת קיץ, ניסה להרגיע את הרוחות. בChancellorצ'נסלור (

) נפגשו עם נציגי הוועד הלאומי שלום הורוביץ וישעיהו Millsה מארק מילס (הוא ופקיד הממשל

ברוידא, מנהל הכספים של הוועד הלאומי, ושמעו מהם על ידיעות כי יש שמועות שערבים מתכננים 

   AOC  ,Air Commodore-לתקוף יהודים למחרת, בדרכם חזרה מהתפילות. לוק הודיע שפנה ל

הוא קיבל   41), וביקש שישלח לירושלים יחידות משוריינים שחנו במעאן.Playfairפטריק פלייפייר (

ובנוסף החליט לקיים פגישה  הבטחה מבכירים מוסלמים, כי ישאו דרשות שבהן יקראו לרגיעה, 

בן יצחק  נכחו  היהודי  מהצד  הצדדים.  משני  נציגים  בהשתתפות  מבכירי -נוספת,  לוי,  יצחק  צבי, 

ם ומנהל סניף אפ"ק בעיר, וישעיהו ברוידא. מהצד הערבי נכחו בפגישה העדה הספרדית בירושלי

 
38 251.-Duff (1934), pp. 247 
 .19ע"מ   , הלל כהן 39
 Horne, pp. 135-.136וגם:   . 19-20שם, ע"ע  40
41 59-Report of the Commission on the Palestine Disturbances, August 1929, pp. 58 . 

 . להלן: דו"ח וועדת שאו. 4346-אמ"י, מ 
ללא   – , שטען שרק למחרת היום, נתבקש, ללא דחיפות, להגיע לירושלים AOC-דיווח זה עומד בסתירה לדיווח של ה 

 המשוריינים בעמאן. 
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חוסייני וצובחי אל ח'דרה, מהוועד הפועל הערבי. לוק סיפר שהפגישה -האדי, ג'מאל אל-עוני עבד אל

 42באוגוסט. 26-התקיימה באווירה טובה, ואף נקבעה פגישה נוספת שתוכננה להתקיים ב

הייתה בהיקף מצומצם מאוד, והיחידות   1929ישראל באוגוסט  הנוכחות הבריטית החמושה בארץ  

(כולל המפקדה) היו ברובן מוצבות בעבר הירדן. הכוח הצבאי היחיד   AOC-שתחת פיקודו של ה

 RAF-של ה  2של רכבים משוריינים מפלוגה    Cשעמד לרשות הבריטים ממערב לירדן היה מחלקה  

קצינים וחיילים. בנוסף למחלקה, שהו   29-טנדרים ו  4מכוניות משוריינות,    4שחנתה ברמלה, וכללה  

   43קצינים.  4-חיילים ו 52ברמלה גם הסגל הלוגיסטי והמינהלי של הבסיס שכלל 

, עמדו לרשותו של פלייפייר גם טייסת מפציצים, שחנתה בעמאן; מפקדת פלוגה Cבנוסף למחלקה  

- הירדן, באזור מעאן; ו -ם עברשהייתה בפטרול בדרו  A, ששהו גם הן בעמאן; מחלקה  Bומחלקה    2

  44ירדני, ששלוש מהן חנו בזרקא, והרביעית חנתה במעאן. -הספר העבר- פלוגות חיל 4

פרט לכוחות אלה, היוותה המשטרה את הגוף היחיד הנוסף, שהיה אמור להתמודד עם התפרצות 

  BSPPחידות  קצינים ושוטרים בריטיים. י  173, שהו בארץ  1929באוגוסט    23-אלימה. ביום שישי ה

בשכם. בנוסף   9- בחיפה ו  34ביפו,    27מהם שהו בירושלים,    50שוטרים, כאשר    122-קצינים ו  4כללו  

שוטרי תנועה בריטיים בירושלים. שאר קציני המשטרה שהו במטה בירושלים   22אליהם היו עוד  

 45או בתחנות, במרחבים ובמחוזות, עליהם פיקדו.

מולדת, וממלא מקומו כמפקח הכללי של המשטרה, היה אלן מאברוגורדאטו שהה גם הוא בחופשת  

) בSaundersסונדרס  בבריטניה  נולד  סונדרס  בשנת  1886-).  בהודו  למשטרה  והתגייס   ,1906 .

כשפרצה מלחמת העולם הראשונה, התגייס כקצין לצבא ההודי ושירת בתחילה בצרפת ובהמשך 

ץ ישראל, בתקופת הממשל הצבאי, במזרח התיכון. עם התחלת ארגונה מחדש של המשטרה באר

, 1926התגייס אליה סונדרס, ושירת בה כמפקד מחוז ירושלים, כמפקד מחוז שכם והחל מאפריל  

 46כסגן המפקח הכללי. 

יגיע מעמאן לירושלים בשעות אחר הצהריים, כדי ש  וביקששוחח לוק עם פלייפייר    10:00בשעה  

  47ברכב בכיוון ירושלים.  2פייר ומפקד פלוגה יצאו פליי 11:30לדבר על המצב הביטחוני. בשעה 

לאור ההתרעות, סייר סונדרס בעיר העתיקה, וכאשר שמע דיווחים שקינגסלי הית', שהוצב כמפקד 

כוח המשטרה בכניסה לעיר מכיוון יריחו, מחרים מקלות ונבוטים ממוסלמים שהיו בדרכם לעיר, 

ההנחיה בכל הכניסות לעיר, תידרש המשטרה הוא ביטל את ההנחיה. סונדרס סבר שכדי לממש את  

לפרוס את כלל השוטרים הבריטיים בעיר, וכך לא תוכל להשתמש בהם כגוף אפקטיבי, במקום שבו 

יידרשו בדחיפות. הנחייה נוספת של סונדרס שנועדה לסייע בהרגעת הרוחות, הייתה כי שוטרים  

, בתום התפילות, החלה 12:20י השעה  אחר  48שיפעלו בתוך חומות העיר העתיקה, לא ישאו נשק חם. 

מכיוון הר הבית, דרך שער יפו, בכיוון השכונות היהודיות של העיר החדשה. התפרצות   הסתערות

 
 שם, שם.  42
.  52, ע"מ 1930, מרץ  9192בספטמבר   11-באוגוסט ל  23-בארץ ישראל בין ה  ההתרחשויותדיווח של פלייפייר על  43

TNA/AIR/9/19  .להלן דיווח פלייפייר . 
 שם, שם.  44
 . 59-60דו"ח וועדת שאו, ע"ע   45
46 Civil Service List 1932, p. 132. 
 . 7פלייפייר, ע"מ דיווח   47
 . 60דו"ח שאו, ע"מ   48
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באלות.  שהשתמשו  בריטיים,  שוטרים  שורת  ידי  על  נבלמה  מערבה,  ישירות  יפו  משער  ראשונה, 

וצפונה, הצליחה לשבור את קו הש בכיוונים דרומה  ולהתקדם לשכונות התפרצות שנייה,  וטרים 

   49החדשות. 

והן מבית הספר לשוטרים ומיחידות התנועה והמטה,  BSPP-מהכל השוטרים הבריטיים בעיר, הן 

גם  התפשטו  אך  אליה,  ובצמוד  העתיקה  העיר  בתוך  כאמור,  שהחלו,  החיכוך,  למוקדי  נשלחו 

בצהריים נאלצה   14:00לשכונות סמוכות, כמו משכנות שאננים, ימין משה ומאה שערים. בשעה  

 50המשטרה לפתוח באש בפעם הראשונה, כדי להדוף מתפרעים שניסו להיכנס לימין משה. 

בתוך פחות משעתיים מרגע פתיחת האירועים האלימים, קרסה בעצם התפיסה שעמדה מאחורי 

: למרות שבירושלים היו יותר שוטרים בריטים הכשירים להתמודדות עם אירועים BSPP-הקמת ה

 15:30הגיעה בשעה     Cניים, המספר לא הספיק כדי להתמודד עם היקף האירועים. מחלקה  ביטחו

  28אזרחים בריטיים,    70באישור הממשלה, גייסה הממשלה    16:00כדי לסייע למשטרה, ובשעה  

של פלוגת המשוריינים של   Bמתוכם סטודנטים בריטיים לתיאולוגיה, כשוטרים מיוחדים. מחלקה  

RAF 51כדי לתגבר את השוטרים בעיר.  הוזעקה מעמאן 

לעיר,   המשוריינים  הרכבים  של  כניסתם  עם  והערב,  הצהריים  אחר  האלימות בשעות  פחתה 

סיכונים.בירושליים,   לקחת  מוכן  היה  לא  כבר  לוק  פלייפייר   52אך  הגיע  הצהריים  אחרי   בשעות 

העיר.  על  הפיקוד  את  לידיו  ונטל  למשרד   53לירושלים,  פנייה  שתצא  סוכם  ביניהם,  שיחה  אחרי 

 54האוויריה, לבקש תגבורת של גדוד רגלים סדיר.

של הצבא הבריטי במצרים, בפיקודו של בריגדיר   באוגוסט, קיבלה חטיבת קאהיר  24-לפנות בוקר, ה

), הוראה לשלוח את התגבורת. דובי שיגר את ראשוני חייליו Dobbieגנרל וויליאם ג'ורג' שדן דובי (

ישראל. לארץ  הראשונה  ברכבת  אחרים  עם  ויצא  הצי   55במטוס,  למפקדת  פנייה  נעשתה  בנוסף 

 הארץ.  המלכותי במלטה, בבקשה שישלח אוניות מלחמה לנמלי

דובי ראה את המשימה כשליחות, ובדפי מפקד שחילק לאנשיו, ציין כי משימתם היא הגנה על ארץ 

 Plymouthהקודש. כפרוטסטנט אדוק, המשתייך לזרם אוונגליסטי המוכר בשם "אחוות פלימות' (

Brethren) "שנחשב לאחד הזרמים הבולטים בתוך ה"ציונות הנוצרית ,(Chrisitian Zionismכר ) ני

 56היה שדובי עשה כמיטב יכולתו לזרז את הגעת הכוחות לארץ.

ה וסביבתה,   24-בבוקר  ירושלים  ברחבי  יהודי  ורכוש  יהודים  על  ההתקפות  התחדשו  באוגוסט 

במקביל להגעת דיווחים על חשש להתקפה על תל אביב מכיוון יפו, שאילץ את פלייפייר להורות על 

בבוקר התקבלו במשטרה בירושלים, דיווחים לא   10:00שליחת מחלקת משוריינים לשם. בשעה  

 
 . 62שם, ע"מ   49
 . 63שם, ע"מ   50
 שם, שם.  51
 . 319סת"ה (כרך שני), ע"מ   52
 שם, שם.  53
 . 8דיווח פלייפייר, ע"מ  54
 . 56שם, ע"מ   55
),  tewingaמשפחתו של דובי, בדומה לו, הייתה גם היא קשורה בזרם נוצרי זה, ואחיינה של אשתו, אורד צ'רלס ווינגייט ( 56

 פעל גם הוא ממניעים דומים כשהוצב בארץ ישראל במחצית השנייה של שנות השלושים. 
 :Geni> website. URL>         לפרטים אודות משפחות דובי ווינגייט ראה:

Wingate/6000000036621908894-https://www.geni.com/people/Mary 
Dobbie/6000000079248622686-https://www.geni.com/people/Sybil 
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יצאו לשם בשני רכבים. בדרכם התעכבו מאוד, שכן זיהו   RAFברורים בנוגע לחברון, ועשרה חיילי 

את  לפרק  כדי  מהרכבים  ירדו  והם  ירושלים,  לכיוון  נעות  קר,  בנשק  חמושות  מתפרעים  קבוצות 

ור מהדיווח כי המצב בחברון חמור מאוד ומצריך האנשים מנשקם. לפי דיווח פלייפייר, לא היה בר

הגעה דחופה. כוח גדול יותר, לא ניתן היה לשלוח, היות שהמצב בירושלים החמיר במהלך הבוקר, 

 57כאשר יהודים הותקפו במקומות שונים בעיר.

וביקש   10:30בשעה   האירועים,  עם  להתמודד  אינה מסוגלת  המשטרה  כי  רשמית  סונדרס  דיווח 

ר יקבל את הפיקוד על כלל גופי הביטחון (הן הכוחות הצבאיים והן המשטרה). לוק אישר שפלייפיי

 58את המהלך, ופלייפייר הפך למפקד הצבאי, עד להגעתו של דובי. 

פיקד  בחברון  המשטרה  על  טבח.  התחולל  בחברון  התעכבה,  מירושלים  שהתגבורת  בשעה 

יחיד,   יהודי  שוטר  כשתחתיו  רכוב  18קאפארטה,  ושוטרים  מתוכם    15-ים,  רגלים,   11שוטרים 

חמושים, ולא היה במקום סניף של  -שעסקו בעיקר בפיקוח עירוני. היהודים, תושבי העיר, היו לא

"ההגנה", עקב התנגדותם של התושבים היהודים, אנשי היישוב הישן, שחיו בשלום עם שכניהם 

תוש אלפי  המוקדמות  הבוקר   משעות  החל  רבים.  דורות  במשך  והכפרים הערבים  מחברון  בים 

בכיוון  אוטובוסים  על  עלו  מהם  מאות  וסכינים.  חרבות  במקלות,  עצמם  חימשו  שבסביבתה, 

ירושלים, וקאפארטה לא עצר אותם, בהנחה שבירושלים יש יותר כוח שיוכל להתמודד עימם, מה 

רועים גם שכל אחד מהם שיוצא מחברון, יקל על יכולתו להתמודד עם אירועים אלימים בעיר. האי

יהודים ברחובות  היו מאורגן, אלא כלל אספסוף שרצח  לא  נשאו אופי אחיד. הטבח  לא  בחברון 

, ניסה לפרוץ לבתי היהודים, ופגע ברכוש יהודי. )לעתים ממש לנגד עיניהם של קאפארטה ואנשיו(

 קאפארטה לא סמך על אנשיו ובמקרים רבים פעל באופן עצמאי, תוך גילוי אומץ לב אישי רב, אך

ללא יכולת לעצור את הטבח. הוא ירה במספר תוקפים, הורה לאנשיו לירות בתוקפים, אך לא היה 

 59משוכנע שאכן כך עשו. במקרה אחד אף הרג את אחד משוטריו, שרצח צעירה יהודיה לנגד עיניו. 

חלק מהשוטרים הערבים השתתפו באופן .  יהודים ועשרות נוספים נפצעו  67במהלך הטבח נרצחו  

תגבורת   ביקש  קאפארטה  הבוקר  בשעות  בטבח.  כפרים    דיווחים  ותעקבב פעיל   ו נדרששמתושבי 

 60היישוב היהודי בה, אך הכוח הקטן שנשלח אליו, התעכב, כאמור.  תלהגיע לעיר ולהשתתף בתקיפ

ח שהביא לידי ביטוי את טבח נוסף התקיים באותן שעות, במושבה מוצא, מערבית לירושלים, טב

חולשת המערך הביטחוני הבריטי בארץ: אף לא נושא נשק רשמי אחד, שהה באזור מוצא והכפר 

חלק  שלקראתה  ההתקפה,  במהלך  מוצא.  את  תקפו  קאלוניה  שתושבי  שעה  קאלוניא,  הסמוך 

שהחזיקו  בנשקים  מוצא  תושבי  השתמשו  המושבה,  בצפון  בתים  במספר  התרכז  מוצא  מתושבי 

חוקי כאחד, וכך הדפו את ההתקפה עליהם, והסבו מספר נפגעים לתוקפים. בדרום -ן חוקי ולאבאופ

המושבה, שם התגוררה משפחת מקלף, אשר לא הצטרפה לשאר תושבי המושבה, הצליחו התוקפים  

כנס לבית, ורצחו את רוב בני המשפחה, וכן שני אורחים ששהו בבית. שני הילדים הצעירים, וכן ילה

ר, הצליחו להימלט. בשעות אחר הצהריים הגיע כוח תגבורת של "ההגנה" מירושלים, האח הבכו

 61וסייע לתושבי מוצא להתפנות.

 
 . 15דיווח פלייפייר, ע"מ  57
 שם, שם.  58
 . 138-140ע"ע  , ארנון 59
 שם, שם.  60
 . 446-449, 433-438,  420-422  ע. וגם: הלל כהן, ע"64דו"ח שאו, ע"מ   61
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בפיקודו של סמל, הצליחה המשטרה, לא רק למנוע   BSPPבשכם, בה ישבה יחידה מוקטנת של  

ת ובה באוגוסט, משאי  24-סדר, אלא גם זרימת מפגינים ממנה לערים מעורבות. בבוקר ה-הפרות

תושבים שהיו בדרכם דרומה, עברה ליד בניין המשטרה, ומתוכה נורו מספר יריות לעבר המבנה. 

שוטרים בריטיים קיימו מרדף אחרי המשאית, הצליחו להחרים את הנשק, ואילצו את הנוסעים 

לשוב על עקבותיהם. כעבור כשעתיים התאסף המון מחוץ למטה המשטרה בעיר והחל ליידות אבנים 

), Millerשה להחזרת הרובה. אחרי כעשרים דקות, נתן מפקד המשטרה, פרדריק הנרי מילר (בדרי

הוראה לאנשיו לירות באוויר, ואחרי שההמון לא התפזר, נורה מטח לעברו, שהביא לפציעת מספר 

 62מפגינים ולהתפזרות ההתקהלות. 

מפקד    63ים בדרך כלל.בביסאן התקיימה קהילה יהודית קטנה, שיחסיה עם הרוב הערבי, היו טוב

, הותקפו   על התושבים, אך הוא וששת שוטריו  להגן  ניסהנקודת המשטרה המקומי, שהיה ערבי,  

מספר יהודים הותקפו והוכו,   ,באוגוסט  24ולא יכלו למנוע ביזה של בתי היהודים. במהלך השבת,  

יותר מאוחר  מפצעיו  מת  מהם  אחד  הדיווחים  אחד  פי  הסראיה.   .ועל  בבניין  מחסה  מצאו   64הם 

  65בשעות אחר הצהריים סייעה המשטרה ליהודים לעלות לרכבת ולהתפנות לטבריה ולחיפה. 

רים, במקביל באוגוסט התחילו להגיע יחידות הצבא הראשונות ממצ  24- בשעות אחר הצהריים של ה

השוטרים כוח  מ-להגדלת  הבריטים  הסכימו 170-ל  70-המתנדבים  הלאומי,  הוועד  בהמלצת   .

 66יהודים. 41הבריטים לגייס באופן דומה גם 

מאורעות   בעקבות  חמורה:  בעייה  המנדט  לממשלת  הייתה  המרוחקים  וכחלק 1921ביישובים   ,

ה ביטול  של  תיבות  PDF-מההבנות  יהיו  שביישובים  סוכם  תהיה ,  שלתושבים  חתומות,  נשק 

. התושבים שהוסמכו להחזיק בנשק ביישובים ךאפשרות לפתוח אותן ולהשתמש בהן במקרה הצור

הכפריים, פעלו בהתאם לחוק מהתקופה העות'מאנית, שהגדיר כל שומר כזה כ"גפיר", שמוקנות לו 

מופקד. הוא  עליו  הכפר/יישוב,  להגנה בשטח  הנוגע  בכל  העות'מאני   67סמכויות מסויימות  החוק 

בעקבות השקט ששרר בארץ במחצית   1926.68-ו  1921-אושרר גם בפקודות המשטרה המנדטוריות מ 

יש לצמצם באופן משמעותי את מספר כלי הנשק  כי  השנייה של שנות העשרים, סברו הבריטים 

שרה המוחזקים בתיבות ביישובים היהודיים. את כלי הנשק, הציעו הבריטים להחליף בגפירים במ

 1926.69מלאה, בהתאם לפקודת המשטרה משנת 

ההנהגה הציונית התנגדה להצעות הבריטיות, אך לא יכלה למנוע את מימושן, ולכן פעלה במקביל 

 לחזק את נוכחות אנשי "ההגנה" במרחב הכפרי ולדאוג להם לנשק, שהוסתר ביישובים. 

באוגוסט, היו היישובים   26עד להגעת כל כוחות התגבורת הצבאיים, תהליך שלא הסתיים לפני  

הכפריים היהודיים, תלויים בעיקר בעצמם, באנשי "ההגנה" ביישוביהם ובמעט סיוע שיכלו להגיש  

 
 . 13-14דיווח פלייפייר, ע"ע  62
  קהילה יהודית בעיר ערבית בשלהי התקופה העות'מאנית ובתקופת המנדט  -נקודה עברית בבית שאן ראובן גפני,   63

 . להלן: גפני. 59-58), ע"ע  2018(ירושלים: מאגנס, 
 . 66-68שם, ע"ע  64
(חיפה: אמנות,   טההתקפה על היישוב היהודי בא"י בתרפ", וגם: ישראל עמיקם (עורך), 64דו"ח וועדת שאו, ע"מ  65

 . להלן: עמיקם. 97-96), ע"ע 1929
 . 318סת"ה (כרך שני), ע"מ   66
 הפרק העוסק ביחידות השיטור המוסף הזמני והנוטרות לסוגיה. -הרחבה על הגפירים תובא בתת  67
 . 4784/39-, אמ"י, מ 1923באוגוסט   15מכתב מטיודור למזכיר הראשי,  68
 . 209סת"ה (כרך שני), ע"מ   69
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להם מפקדי משטרה באזור. התקפות משמעותיות היו על היישובים באר טוביה, חולדה, חפציבה, 

ניתן היה להגן -א, הרבית אלפ טוב, עין זיתים ומשמר העמק. שתי האחרונות ננטשו, אחרי שלא 

חפציבה והן בית אלפא, הצליחו לעמוד הן  עליהן, והמשטרה תבעה זאת מהמגינים, אך הן חולדה,  

 בפני התקפות, ולהדוף את התוקפים.  

שהתוקפים כבר נהדפו, חולדה פונתה אחרי ההתקפה, בעקבות דרישה של המשטרה, אך רק אחרי  

 70וככל הנראה ספגו עשרות נפגעים. 

נכנסו שוטרים ערבים מנקודת המשטרה  על באר טוביה היו הפוגות, במהלכן  במהלך ההתקפות 

הסמוכה, לתוך המושבה, ואחרי שיצאו, התחדשה ההתקפה תוך שימוש בנשק חם. מסקנתם של 

 71יהם, היה נשקם של השוטרים.מגיני באר טוביה הייתה שהנשק החם, באמצעותו ירו על

) בריאנט  דווין  בנצרת,  המשטרה  תחנת  במפקד  המגינים  נעזרו  וחפציבה  אלפא  ), Bryantבבית 

הגיע במהירות לסייע ליישובי מזרח העמק, כשאלה הותקפו ביום   שלמרות שמספר אנשיו היה קטן,  

ץ לתחום אחריותו, אך באוגוסט. בראינט יצא לעזרת בית אלפא למרות שהייתה מחו  25-ראשון, ה

משפחות יהודיות שהתגוררו בעיירה, ולא תוכל   40הוא ידע שהמשטרה בביסאן טרודה בהגנה על  

לכיוון בית אלפא, תוך  ויצא בשיירת רכבים  וקיבל אישור ממפקד המחוז,  לסייע. בראינט ביקש 

ע לעוצמת לא היה מודשהוא עובר תחת אש של מאות תוקפים, שניסו להתקרב לקיבוץ. בראינט  

מיהר להכנס לקיבוץ, כיוון שחשש . הוא  האש שעמדה לרשות הקיבוץ, שהחזיק במקלע שווארצלוזה

המקלע,  את  להסתיר  שמיהרו  המגינים,  את  הבהילה  דווקא  בראינט  נוכחות  רגע.  בכל  שייפול 

  72ולהסתמך על התגבורת ועל הנשק הקל שעמד לרשותם. 

שוטרים יהודיים שכבר שהו במקום, ואחרי שחילק את   3בקיבוץ הוא נטל פיקוד על המגינים ועל  

תוקפים, והביאה לנסיגתם. נעשה ניסיון פגעה במספר  התקפה, שב  פתחאנשיו לשלוש קבוצות, הוא  

נוסף מצד המורדים להתארגן, אבל הם נמלטו בעקבות מכת אש שספגו מכוח תגבורת של שוטרים 

וביל. כוח התגבורת היה בפיקודו של קורפורל רכובים, שבראינט שלח בנפרד משיירת המכוניות שה

 73רוסי, שדאף ציין שהיה קצין ביחידת קוזאקים ולאחר מכן שירת בז'נדרמריה הפלשתינאית.

במצבה כמעט מלאה. פיקוד המשטרה נהנה   BSPPביפו ובתל אביב, עמדה לרשות המשטרה, יחידת  

גם מפעילות יעילה, בדרך כלל, של המשטרה הרגילה, ונעזר, באופן עקיף, ביחידות "ההגנה", שתפסו 

 עמדות בנקודות לאורך הקו בין יפו לתל אביב. 

, שהיה בעל ניסיון בשיטור )Quigley(  מפקד המחוז הדרומי, שישב ביפו, היה יוג'ין פטריק קוויגלי

. כשפרצה מלחמת העולם  1909הישן, בשנת    RIC-, והתגייס ל1889-. הוא נולד באירלנד ב17מגיל  

 Royal Dublinהראשונה, התגייס והוצב כמפקד מחלקה ברג'ימנט הרובאים המלכותי של דאבלין (

Fusiliers  של רובאי המלך   40-, עבר לגדוד ה1917). הוא הצטיין בלחימה וזכה בצלב הצבאי. בשנת

בשנת  (ל קפטן.  לדרגת  וקודם  היישוב,  מבני  בחלקו  שהורכב  הממשל   1919ונדון),  למנהלת  עבר 

ובשנת   ישראל,  בארץ  בדרגת מפק  1920הצבאי  למשטרה  בשנת  חגוייס  מונה  הוא  למפקד   1920. 

 
 . 93-94עמיקם, ע"ע   70
 . 92-93שם, ע"ע  71
72232.-, pp. 226)Duff (1935    

 . 335וגם: סת"ה (כרך שני), ע"מ  
 שם, שם.  73
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  1926פיקד על מחוזות יפו והשומרון, ובאפריל    ובהמשך,  הפליליות  הראשון של מחלקת החקירות

ביפו. מונה למפקד המחו הן בתחומי שיטור   74ז הדרומי, שמפקדתו  נדיר  ניסיון  בעל  קוויגלי היה 

הארץ. -ביטחוני עם  טובה  היכרות  בעל  והן  המרד,  לפני  של  באירלנד  שירותו  מתקופת  למחצה, 

, והתגייס 1896-ריגס נולד באנגליה ב  ).Riggsתחתיו, כמפקד המשטרה ביפו, שימש אלפרד ריגס (

כסמל בתחנת   1922, והצטרף למשטרת המנדט בינואר  1919וחרר בשנת  . הוא ש1914לצבא בשנת  

  75שימש כמפקד מרחב יפו, שכלל גם את תל אביב. 1926יפו. הוא קודם לדרגת מפקח, ומשנת 

קוויגלי וריגס, בעלי ותק רב בארץ, ייחסו חשיבות רבה לאיסוף מודיעין גם בשגרה, וכתוצאה מכך 

שנ חמושה  התארגנות  לשבש  בתחילת  הצליחו  להקימה  ניסיון  אחרי 1929עשה  עקבו  גם  הם   .

   76ההתארגנות של התוקפים, לקראת אוגוסט, ונערכו לקראתה.

כשעלתה המתיחות ברחבי הארץ, דאגו ריגס וקוויגלי לשמור על ערנות גבוהה. בשבת הגיעה אליהם  

במידת האפשר, בין יפו נפרסה לצד שאר הכוחות במטרה לחצוץ,  ש,  RAFגם מחלקה משוריינת,של  

למחצה, שכללו ירי, שימוש בנשק קר, וניסיון להתקרב לשכונות נווה -לתל אביב. התקפות מאורגנות

יהודים שנקלעו למסלול ההתקדמות   77צדק ונווה שלום, ובהמשך גם נווה שאנן, נתקלו בהתנגדות.

ההגנה" שניסו לחלץ שני של התוקפים, נפגעו. בסך הכל נהרגו ששה יהודים, מתוכם ארבעה חברי "

   78פועלים יהודים שמצאו עצמם מכותרים על ידי המון ערבי באזור אבו כביר.

בעקבות ההתקפה באבו כביר, שוטר יהודי, שמחה חינקיס, יחד עם מספר חברים אנשי "ההגנה", 

ו בכל אחרי התוקפים לתוך פרדס בין אבו כביר ליפו, וכשהגיעו לבית מבודד, נכנסו פנימה ויר  רדפו

עצמו ניסה להסתיר את מעשהו, אך -הוא.  יושביו, בני משפחה ערבית. מניעיו של חינקיס לא הובררו

 79נעצר בעקבות דיווח אנונימי. ריגס החזיקו במעצר, והוא הועמד לדין על רצח. 

היו  שלום,  נווה  סביב  המרכזיים,  הפריצה  ניסיונות  נהדפו.  אביב  תל  לתוך  לפרוץ  הניסיונות  כל 

שבו ריכז ריגס את מירב כוחותיו, ואלה פתחו באש תכליתית והבריחו את התוקפים, תוך המקום  

שהם מסבים להם נפגעים. יחידות של "ההגנה", שנעזרו במשטרת עיריית תל אביב לצורך הסתרת 

מוגנים, אך חילופי האש שנטלו בהם חלק, היו ברובם -נשק לא חוקי, נפרסו לאורך השטחים הפחות

, שאנשיה פתחו באש גם "ההגנה", וללא נפגעים. רמת ההכשרה הנמוכה של יחידות  לא משמעותיים

 80מטווחים רחוקים מדי, ובזבזו תחמושת רבה, בלטה מאוד לאורך ההתנגשויות במהלך היום. 

לירושלים,  לעלות  ומיהר  דובי,  של  בפיקודו  הגדוד  ללוד,  ברכבת  הגיע  הצהריים  אחר  בשעות 

 81יפו כדי להבטיח את הרגעת הרוחות. כשפלוגה אחת מתוכו נשלחה ל

שונה: בחיפה, עיר מעורבת, חיו יהודים במספר ריכוזים בעיר היתה    העניינים    תפתחותבחיפה ה

אל  "ארד  שכונות  את  שכללו  העיר -התחתית,  של  המוסלמי  (ברובע  היהודים"  "רחוב  יהוד", 

העתיקה), ובאזור חדש במעלה ההר, הדר הכרמל. בנוסף לריכוזים אלה, היו גם יהודים שהתגוררו 

 
74 Civil Service List 1932, p. 127. 
 . 140שם, ע"מ   75
 . 146דוביגין, ע"מ דו"ח  76
 . 120-121), ע"ע 2016גורן (  77
, (אביב  22 ישראל אביב: מבט משווה",  -על חיפה ועל יפו/תל  1929"השפעת תוצאותיהם של מאורעות ענת קדרון,   78

 . להלן: קדרון. 81), ע"מ 2014
 . 95-110הלל כהן, ע"ע  79
 .  365-366. וגם: סת"ה (כרך שני), ע"ע  73-76עמיקם, ע"ע   80
 . 129, ע"מ ) 1997אייל (  81
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באוגוסט, הביאה לכך    23- המתיחות בימים שלפני ה  82בבתים בתוך שכונות נוצריות ומוסלמיות.

ש"ההגנה" בחיפה ביקשה את עזרתם של יוצאי ארגון "השומר" בכפר גלעדי, בכל הנוגע לאנשים  

נפרסה    83ונשק.  "ההגנה"  "ההגנה".  בפעילות  שסייעו  ונשק,  אנשים  ושלחו  נענו,  גלעדי  כפר  אנשי 

 גם לשכונות היהודיות בעיר התחתית. בתחילה בעיקר בהדר הכרמל, אך דאגה לשלוח כוחות

מפקד המשטרה בחיפה, ובמחוז הצפוני כולו, היה ג'ראלד פולי. הכוחות שעמדו לרשותו של פולי 

 3ערבים,  6בריטים,  2קצינים (  12המחוזית,   BSPPבמקרה של התפרצות אלימה, כללו את יחידת 

 84שוטרים רגילים, ערבים ויהודים. 80-יהודים ודרוזי) ועוד כ

באוגוסט, ביקשו מנהיגי הקהילה היהודית בחיפה מממלא   23-פרצו ההתפרעויות בירושלים, בשכ

) ג'פרי מקלארן  לפולי. Maclarenמקומו של מושל המחוז,  הפנה אותם  והוא  ), להביא תגבורות, 

 85הפנייה, וטען שכוחותיו מספיקים בהחלט להגן על העיר. עצם על   כעספולי, על פי עדותם, 

באוגוסט, החליט מקלארן לסגור את החנויות ובתי השעשועים בעיר בשעה שש בערב.    24בשבת,  

להתקרב אל   החלותכניתו, לצמצם את מספר האנשים ברחובות, לא עלתה יפה. תושבים ערבים  

- פאתיה המזרחיים של הדר הכרמל, אחרי שעלו מאזור רחוב נצרת, דרך השכונה היהודית "ארד אל 

" בגבולה המזרחי של הדר, בשכונת נחלה, חסמו את דרכם של המתקרבים, יהוד". כוחות "ההגנה 

   86שוטרים הגיעו גם הם למקום ופתחו לעברם באש. 8-ו ואלה נסוגו, אחרי שקצין משטרה יהודי 

עליהם  להגן  במטרה  התחתית,  בעיר  היהודים  של  לריכוזם  לפעול  "ההגנה"  החלה  ראשון  ביום 

יהודים מהעיר התחתית לא חיכו, ולפנות ערב החלו להימלט   ובמקרה הצורך לפנותם להדר. מאות

ניסיונות חוזרים לפרוץ ה  87להדר באופן עצמאי. יהודים בעיר התחתית נמשכו, לצד  על  התקפות 

להדר. תחנת המשטרה המרכזית הותקפה גם היא, אך התוקפים נהדפו. העובדה שמוקדי התקיפה  

לפעול כפי   BSPP-ספר מקומות, הקשתה על יחידות ההיו בכל רחבי העיר, ונקודות החיכוך היו במ

שתוכנן, ולמרות שמצבת הכוחות שלהם בעיר הייתה גדולה, הם לא יכלו להיות אפקטיבים כמו 

 מקביליהם ביפו, בעת ההתקפה על נווה שלום. 

באוגוסט נעשה ניסיון של תושבים מהכפר טירה, להצטרף להתקפות על יהודים בחיפה, אך   26-ב

כוח משטרה רכוב, שהסתייע במפציץ   ימכיוון שהתקדמו רגלית, הם זוהו מבעוד מועד, ונבלמו על יד

 88בריטי, שירה על הקבוצה, והסב לה נפגעים. רוב התוקפים נמלטו דרומה, וארבעים אחרים נעצרו. 

איש, ואשר מצבת הנשק שלו השתפרה תודות   300-פיקוד "ההגנה" בחיפה, שלרשותו עמדו קרוב ל

להעברת הנשק מכפר גלעדי, החליט על מספר יוזמות התקפיות, במטרה להרתיע תוקפים ערבים  

 
 . 12-24), ע"ע  2005(  3  ביטאון העמותה לתולדות חיפהתמיר גורן, "היישוב היהודי בעיר התחתית בתקופת המנדט",  82
יוצאי "השומר", בשיתוף מספר אנשים מ"גדוד העבודה", הקימו בשנות העשרים ארגון חשאי שנודע בשם "הקיבוץ". ארגון   83

של מיליציה עממית הכפופה למוסדות היישוב, הצליח להשיג כמויות   זה, שנוסד על רקע התנגדות יוצאי "השומר" לרעיון 
 גדולות של נשק, ואחסן את רובו במספר מחסנים סודיים, בעיקר בכפר גלעדי. 

.  154), ע"מ 1989(  52  קתדרה"מאורעות תרפ"ט בחיפה ותרומתם של אנשי 'השומר' להגנת העיר", יעקב גולדשטיין,   84
 ) 1989להלן: גולדשטיין ( 

 . 2, ע"מ  1929בספטמבר  3,  דבר מחבר לא ידוע, "המאורעות בחיפה",  85
 שם, שם.  86
  - (תשס"ב   54 אופקים בגאוגרפיה תמיר גורן, "הצעות ותכניות לעיבוי ההתיישבות היהודית בחיפה בתקופת המנדט",   87

 . 7-6), ע"ע 2002
 . 166), ע"מ 1989, וגם: גולדשטיין ( 28דיווח פלייפייר, ע"מ  88
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ולשבש תכניות התקפה שלהם. עשרה חברי "ההגנה" נסעו באוטובוס שירד מהדר לעיר התחתית, 

 89שזיהו כערבים חמושים.  ימכשהם חמושים באקדחים ורימונים, ובדרכם פתחו באש על 

באוגוסט, יום שלישי. ההתקפה    27-נות, התקיימו בשעות הבוקר של הההתקפות הגדולות האחרו 

תל עמל, בדרום מזרח העיר,   שכונת הראשונה הייתה על בית נחום מילר בעיר התחתית, והשנייה על  

ושתיהן נהדפו על ידי מגיניהן, כשראוי לציין שלפחות באחת מהן עלו טענות ששוטרים ערבים נטלו 

לחיפה. הם מלחים ונחתים בריטיים    400ו  באוגוסט, הגיע  27-לישי, היום ש   בצהרי חלק בהתקפה.  

) ), ומפקדם נטל את הפיקוד. הגעת כוחות סדירים  HMS Barhamירדו מאניית המלחמה ברהם 

לפי עדויות של בכירים בהנהגת היהודית,   , והביאה להיחלשות ההתקפות. שינתה את מאזן הכוחות

 90פולי סירב לכך.ש בעודה שנהדפה על בית נחום מילר, הצי סייע בפינוי יהודים בתום ההתקפ

צפת.   בעיר  היה  ישראל,  בארץ  האחרון  החמור  האירועים  פאראדיי  1927משנת  מוקד  על    פיקד 

המשטרה במרחב צפת, שכלל את הגליל המזרחי והעליון, ואת תחנות טבריה וצפת. בנוסף לשתי 

בדומה   91ראש פינה, מטולה וגשר בנות יעקב.  ובהןהתחנות, כלל המרחב מספר נקודות משטרה,  

לנוכחות של "ההגנה", מכיוון שסברו ש לחברון, רוב תושבי העיר היו אנשי היישוב הישן,   סירבו 

, ביישוב לא הייתה נוכחות של "ההגנה" בסוף העשור. , וכתוצאה מכךייפגעו  יהם עם שכניהםשיחס

אך   1929ואף ניסו להתארגן להגנה כשגברה המתיחות בקיץ    רצו בנוכחות "ההגנה"שתושבים  היו  

 92עקב חילוקי דעות בינם לבין מפקדי "ההגנה" ביישובים השכנים, הדבר לא עלה בידם.

אשונים של המהומות, היה שקט יחסי, רמת המתיחות הייתה גבוהה ופאראדיי למרות שבימים הר

כ חיו  בה  לעיר,  גם  יגיעו  שהאירועים  מכך  וכ  10,000-חשש  זאת    3,000-ערבים  מסיבה  יהודים. 

יהודי,   (קצין  שוטרים  עשרים  בצפת  לרשותו  שעמדו  ו  4פאראדיי,  בריטים  שוטרים   15-שוטרים 

) נענה לבקשה Andrewsקש תגבורת מיידית. ממלא מקום מושל הגליל, לואיס אנדרוז (יערבים), ב

ירדני, להגיע לעיר, -הספר העבר-של חיל  Aבאוגוסט, הורה למחלקת פרשים מפלוגה    25-וב  24-זו, וב

באוגוסט נוצרה התקהלות ערבית בכניסה   25-בבוקר ה   93וליטול חלק בהגנה על הרובע היהודי שלה.

הודי שנבלמה על ידי פאראדיי, שהתייצב במקום בראש מספר שוטרים. פאראדיי הצליח  לרובע הי 

על המתפרעים שיפתח באש ממקלע הוצ'קיס, שהיה   יום  לפזר את ההתקהלות תוך שימוש באלות וא

 94הספר, אם ההתקהלות לא תתפזר. -מוצב על משאית של חיל

, היה מפקח קלמן כהן. כהן, יליד זכרון שעמד לרשותו של פאראדיי  20-מפקד תחנת צפת, והשוטר ה

כהן, קצין מנוסה, היה לא אהוד על   95יעקב, שהיה מראשוני הקצינים היהודים במשטרת המנדט.

  96היישוב היהודי והתגורר ברובע המוסלמי. 
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חיל  פאראדיי שיחידת  העריך  הוא  שכן  סדירות,  צבא  יחידות  של  נוספת  תגבורת  הספר -ביקש 

הבריגדיר דובי סבר שהכוחות בארץ אינם מספיקים כרגע למשלוח   97שנשלחה אליו, היא קטנה מדי.

תגבורת צפונה, והמידע שבידיו לא הצדיק הסטת כוחות שכבר נפרסו, בטרם יגיע לארץ גדוד סדיר  

  98ו הכוחות הנוספים לארץ, נשלחה תגבורת סדירה לצפת.נוסף. כאשר הגיע

באוגוסט, החלה התקפה על הרובע היהודי בעיר, ומכיוון שפאראדיי לא זיהה את    29-ב  17:15בשעה  

דקות להגיב באופן אפקטיבי. טענות שהושמעו אחרי   20הכיוון שממנו תגיע התקפה, לקח להם  

בחלקו העליון של הרובע היהודי, אקדח ששימש   האירועים, היו שהמשטרה עסקה בחיפוש אקדח

להדיפת התקפה על הרובע בשעות הבוקר, ולכן היא לא הייתה פרוסה בחלקו התחתון של הרובע, 

היהודי  הרובע  על  כי ההתקפה  ויכוח  אין  להוכחה, אך  מול השכונה הערבית. טענות אלה קשות 

רות נפצעו, הצליחה המשטרה להדוף איש נרצחו ועש  13-בצפת, הפתיעה את המשטרה, ורק אחרי ש

  99את התוקפים.

  3,000-שעות שהו קרוב ל  36אחרי הטבח בצפת, רוכזו התושבים היהודיים בחצר המשטרה, ובמשך  

 100התושבים בצפיפות קשה, ללא מזון ומים, עד שאספקה הגיעה מחיפה. 

תושבים   3זיתים,  בסמוך לצפת, מספר שעות אחרי ההתקפה על צפת, הותקפה המושבה הקטנה עין  

באוגוסט, שיפנה לתושבי   24-נרצחו והמקום ננטש ונשרף. התושבים טענו שביקשו מפאראדיי כבר ב 

 101הכפר הסמוך, ויבהיר להם שהם ערבים לשלומה של עין זיתים, אך הוא סירב.

הבריטי,   הביטחוני  המערך  בתוך  התקשורת  בעיות  תעיד   גםעל  של מהומות,  לשבוע  קרוב  אחרי 

. 8:00, הדיווח על הטבח בצפת התקבל רק ביום למחרת בשעה  RAFהעובדה שביומן המבצעים של  

סדר בצפת ביום הקודם -דיווח המצב הצבאי נמסר שהיה איהדיווח היה קצר ומאוד לא מדוייק: "ב
ו  2).  29-(ה נהרגו  נשרפו. הסדר ח  29-יהודים  והרבה בתים  זר רק אחרי הגעת תגבורת של נפצעו 

 102".חיילים בריטיים וכעת המצב שקט

ימים רצופים, התחוללו בארץ מהומות   12  במשך  .בספטמבר ניתן היה לקבוע שהארץ שקטה  3-רק ב

של גופי הביטחון שבאחריות שלטונות המנדט. תפישת   ההתמודדות  יכולתל  מעברבהיקף, שהיה  

לימי שלום בלבד. רק בזכות התגבורת שנשלחה ממלטה   הביטחון של פלומר, כך התברר, התאימה

  103ומצרים, בפיקודו של דובי, הצליחו הבריטים להשתלט על המצב ולהביא לרגיעה. 

ועבור ממשלת המנדט ומשטרתּה בפרט, אירועי קיץ   היו הלם   1929עבור משרד המושבות בכלל 

בארץ, וחלקה של המשטרה בהיערכות מוחלט שחייב מחשבה מחודשת על אופן תפיסת הביטחון  

 הביטחונית. 
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 , דו"ח דוביגין והשלכותיו 1929 אירועי פרק חמישי: חקירת 

 וועדת שאו והמשטרה
וסונדרס, טענו כלפי חוץ,   באופן רשמי, ממשלת המנדט ופיקוד המשטרה, בהנהגת מאברוגורדאטו

כי המשטרה פעלה כמיטב יכולתה בזמן מאורעות תרפ"ט, והקושי היחיד שלה היה קשור בסדר 

 מספק שלה, אך בתוך המשטרה פנימה, לא היה ספק באשר לכשלים. - הכוח הבלתי

ערבים (רובם כאלה   116הרוגים יהודים (רובם אזרחים שנרצחו),    133  – המספר הגבוה של נפגעים  

שנטלו חלק בהתקפות על מטרות יהודיות, ונהרגו מאש כוחות הביטחון) ושוטר בריטי אחד שנהרג  

הביא להקמתה של וועדת חקירה בראשות השופט וולטר שאו. הוועדה מנתה ארבעה   –בירושלים  

) באטרטון  הנרי  סר  בבריטניה:  הגדולות  המפלגות  של  נציגים  ושלושה  שאו  ) Bettertonחברים, 
) Snell) מהמפלגה הליברלית והנרי סנל (Hopkin Morrisמרנית, ריס הופקין מוריס ( מהמפלגה הש 

מונתה   הוועדה  המושבות,  מהלייבור.  שר  ידי  (על  פאספילד  הלורד  ווב,    13-ב,  )Passfieldסידני 

לא   1, עסקה בגביית עדויות מבכירי השלטונות ומשני הצדדים. ועד סוף אותה שנה,  1929בספטמבר  

למשל, הרב סלונים מהיישוב בחברון,    -כל מי שרצו להעיד בפני הוועדה, קיבלו אישור לעשות כן  

 2שכתב בחריפות נגד קאפארטה, לא זומן להעיד למרות שביקש לעשות כן.

הוועדה לא עסקה אך ורק במשטרה, אלא מונתה כדי לשמוע את כל טענות הצדדים לגבי מה שהוביל 

לה לנסות  של לאירועים,  חזרה  למנוע  במטרה  המלצות  ולגבש  העניינים  השתלשלות  אופן  בין 

 20מהישיבות, במהלכן העידו    11ישיבות.    58עדים, וקיימה    130אירועים שכאלה. הוועדה שמעה  

עדים, התקיימו בדלתיים סגורות. הוועדה אפשרה לשני הצדדים להעסיק עורכי דין שחקרו אותם, 

,  1930ם סיירה בארץ, אספה מסמכים, ובחודשים הראשונים של  בנוסף לחברי הוועדה. הוועדה ג

  3גיבשה את מסקנותיה, והגישה אותן ללורד פאספילד. 

של  תצהירים  לוועדה  מסר  המשטרה,  מטעם  הראשי  העד  בהם   48  סונדרס,  וקצינים,  שוטרים 

המקומיים שלה קאפארטה ופאראדיי, שציירו תמונה של משטרה ממושמעת ויעילה, שהמרכיבים  

שלו, מצא -הפגינו מהימנות ומשמעת טובה. הבעייה בתצהירים אלה הייתה שסונדרס, על פי עדותו

  4לנכון לשנותם כדי שיתאימו לדיווח הכללי שמסר לוועדה. 

בתצהירו המקורי של פאראדיי עלה כי כבר בימים הראשונים הביע את חוסר אמונו במהימנות של 

וכתב   המוסלמים,  בכלי שוטריו  לשימוש  הנוגע  בכל  שלהם  המבצעית  הכשירות  לחוסר  מעבר  כי 

עירם, או שיפנו אותו -לדת ובני-יש אפשרות רצינית כי יסרבו להשתמש בנשקם נגד אחיהםירייה, "
". מסיבה זו נמנע פאראדיי מלאשר לשוטרים ערבים בצפת לשאת נשק. בתצהיר שהגיש נגד היהודים

הו פאראדיי,  לוועדה בשם  לעבר הערבים שתקפו את סונדרס  ירו  כיצד שוטריו הערבים  א מציין 

 5הרובע היהודי, חרף תשישותם.

סירב  שזה  אחרי  ההמון,  אל  לירות  מאנשיו  שדרש  שלמרות  המקורי  בתצהירו  כתב  קאפארטה 

להתפזר, ואף ירה והפיל את אחד המתפרעים, כדי לתת דוגמא, עדיין אלה ירו באוויר. בתצהיר של 

 
 . 3-4דו"ח וועדת שאו, ע"ע   1
2 Knight (2008), p. 234. 
 . 1-6דו"ח וועדת שאו, ע"ע   3
 . 132-133ארנון, ע"ע  4
5 235.-Knight (2008), pp. 234 
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לוועדה, וכן בעדות שמסר בפניה, סתר קאפארטה דברים אלה, וניסה לטעון כי   קאפארטה שהוגש

   6אינו בטוח שאנשיו נמנעו במודע מירי תכליתי.

במרץ   הוגשו  הוועדה  הנוגע 1930מסקנות  בכל  בעיקר  ביקורתית,  נימה  בהם  שהייתה  ולמרות   ,

ניכר היה שסונדרס-לדרגים הלא הצליח לשכנע אותם    בריטיים במשטרה, הרי שבסופו של דבר, 

,  1925-שלא מדובר בכישלון של הפיקוד הקיים, אלא בכשל שיסודו בשגיאה המקורית שנעשתה ב

ארגונם על  של -בהחלטה  מספרם  כי  ציינה  הוועדה  המנדט.  בשטח  הביטחון  כוחות  של  מחדש 

 השוטרים הבריטים היה קטן מדי, וכי היא ממליצה להגדילו. היא כתבה כי תפקודה של הסקציה

" וכי  מצויין,  היה  המצויינות הבריטית  מסורת  את  ביותר  המרשים  באופן  שהלם  באופן  פעלה 
 7". הבריטית

בדין וחשבון שהגישה הוועדה, היא כתבה, בין השאר, כי היא מקבלת את החלטתו של סונדרס לא 

  8לאשר לשוטרים בתוך העיר העתיקה לשאת נשק.

גילה אומץ לב אישי יוצא חד את קאפארטה וכתבה כי "הוועדה מצאה לנכון לציין לשבח באופן מיו
"דופן חברון",  ביהודי  כללי  לטבח  להפוך  מההתפרצות  ו"מנע  זועם "  ערבי  המון  מול  לבדו  עמד 

 9". בחברון

בפועל של המשטרה, כתבה הוועדה כי לסונדרס מגיע -במסקנות לגבי תפקודו של סונדרס כמפקד

". הוועדה גם ציינה השוטרים המהימנים שעמדו לרשותוכל האשראי על השימוש שעשה במעט  "

) המלכותית  המשטרה  במדליית  זכו  וסונדרס  פועלם KPMשקאפארטה  על  הוקרה  כאות   (

 10המצויין. 

אחרי השבחים שחלקה הוועדה לסקציה הבריטית, היא עברה לדון בסקציה הפלשתינאית. הוועדה  

ככל   המקומיים  השוטרים  שבשגרה  שהתרשמה  בכך  את  פתחה  טובה  בצורה  מבצעים  הנראה 

משימות השיטור הקלאסי, כלומר תנועה וסיור. לעומת זאת, כאשר המשימות הופכות להיות כאלה 

סדר על רקע לאומי/דתי, הרי שככלל, השוטרים -שבהן נדרשת אכיפת חוק שקשורה בטיפול בהפרות

לא כי  העיד  שפלייפייר  ציינה  הוועדה  מהימנות.  חוסר  הפגינו  על   המקומיים  לסמוך  היה  יכול 

השוטרים המקומיים, וסיכמה כי לדעתה אופן תפקודה של הסקציה הפלשתינאית בוודאי אכזב את 

  11אלה האחראים לאימוניהם והכשרתם. 

הבריטית מהמח הסקציה  פנימית:  סתירה  מבטאות  הבריטית  לסקציה  שאו  וועדת  שנתנה  אות 

אג כארבעה  מקומי  באופן  לפעול  מסוגלת  להיות  מינינועדה  כמעין  מסיבות -רופים,  ז'נדרמריות. 

לפעול,  נדרשה  וכאשר  מהתקן,  משמעותית  קטנים  היו  השונות,  בערים  שלה  הכוח  סדרי  שונות, 

התקשו הבריטים לרכז מספיק שוטרים כדי להשיג את היעד שלשמו הוקמה היחידה מלכתחילה. 

האירו במהלך  התנהלותו  על  לפיקוד  רבים  שבחים  חלקה  הוועדה  התייחסה בנוסף,  לא  אך  עים, 

מכפי  גדול  בהיקף  שיהיו  אירועים  של  אפשרות  לחזות  הצליח  לא  שנים,  ארבע  שבמשך  לעובדה 

גם השבחים שקיבל סונדרס מהוועדה, נראים תמוהים, בהתחשב בכך שהוועדה בעצם לא   יכולתו.

 
 . 230-233שם, ע"ע  6
 .  145-146דו"ח וועדת שאו, ע"ע   7
 .  87שם, ע"מ   8
 . 146, 64שם, ע"ע  9

 . 146שם, ע"מ   10
 . 147שם, ע"מ   11
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את  לשבח  לנכון  ראה  ושבהם  שוטריו,  ובשם  בשמו  שהגיש,  והתצהיר  שמסר  העדות  את  קיבלה 

 מהימנותם של השוטרים המקומיים.

הוועדה,   שנתנה  ההמלצה  באמצעות  יושבה  ולפיקוד,  הבריטית  לסקציה  השבחים  בין  הסתירה 

ושמחה לראות שגם  הוועדה המליצה,  לכאורה בהקשר לכשלים שנתגלו בסקציה הפלשתינאית: 

. פקודהות  ממשלת המנדט סברה כמוה, כי יש לבצע חקירה יסודית אודות מבנה משטרת המנדט

לסר הרברט  בפנייה  הביעה תמיכתה  היא  להגשת מסקנותיה,  שקדם  ציינה שכבר בשלב  הוועדה 

) פעילות Dowbigginדוביגין  את  לבחון  כדי  לארץ  להגיע  ציילון,  משטרת  של  הכללי  המפקח   ,(

 12המשטרה ולהגיש המלצות לשיפורּה. 

 

RAF ?או צבא? משטרה או ז'נדרמריה 
התלבטו   RAF-במקביל לתחקירים שביצעו וועדת שאו ודוביגין, גם הממשל המנדטורי, הצבא וה

תרפ"ט.  ממאורעות  הלקחים  הפקת  במסגרת  בה,  לנקוט  שיש  העתידית,  הביטחון  תפישת  לגבי 

ל הצבא  בין  המתיחות  להתגברות  במקביל  נכתבו  המשבר RAF-תחקירים אלה  פריצת  רקע  על   ,

, כשהיה ברור שצפויים קיצוצים משמעותיים בתקציב. האחריות 1929הכלכלי העולמי באוקטובר  

, שכן סייעה במאבק על הצדקת גודלו RAFארץ ישראל הייתה בעלת משמעות עבור    הביטחונית על 

ייחס חשיבות רבה לתפקידו בארץ   RAF-ה  הנוכחי, אל מול תביעות לקיצוץ בתקציבו לטובת הצבא.

קורסי הפיקוד והמטה שהועברו באקדמיה   15מתוך    11-ישראל, ועדות לכך ניתן לראות בעובדה שב 

, הועברו הרצאות אודות המצב בשטח המנדט בארץ ישראל. הרצאות אלה 1938-ל  1922שלו בין  

נמסרו כחלק מהסילבוס של  השיעור בנושא בלחימה בהתקוממות (אשר כונתה אצל הבריטים בשם 

   Small Wars .(13 –"מלחמות קטנות" 

נג מרשל האוויריה, יו דאודי- מייד עם סיום המאורעות, שלח טרנצ'רד ממשרד האוויריה, את תת

)Dowdingבכדי לקבל על עצמו את הפיקוד על ה ,(-RAF  בארץ ישראל. דאודינג היה בכיר בדרגתו

- מדובי, ובכך רצה טרנצ'רד לוודא שהנציג הבכיר ביותר של הכוחות המזויינים בארץ יהיה איש ה 

RAF.14 

למ הגיעו  ובהם  שמעליהם,  הפיקוד  לדרגי  מסקנות  הגישו  בנפרד,  אחד  כל  ודובי,  סקנות דאודינג 

 שונות בנוגע לאופיו של הכוח שרצוי להשאיר בשטח המנדט באופן קבוע: 

גדודי חיל • בידי שני  הגנת הארץ  להותיר את  רגלים בריטיים כשלצידם  -דובי סבר שרצוי 

הספר -. בנוסף אליהם יש לקחת בחשבון גם את חיל RAF-כוחות סיוע, והכוח הקיים של ה

בור תהליך יסודי של תיקון. דובי, ולצידו גם שר  ירדני ואת המשטרה, אחרי שזו תע-העבר

), סברו שמכיוון שבמצב החירום האחרון הוכח שהצבא הוא Shawהמלחמה תומס שאו (

 
 שם, שם.  12
13 West Frontier of -Service Friction on the North-War, Inter-InterAndrew John Charles Walters, 

India and its Impact on the Development and Application of Royal Air Force Doctrine 
(Birmingham: University of Birmingham, 2017), pp. 422-429. , 

14  1939-The RAF, Small Wars and Insurgencies in the Middle East, 1919Sebastian Ritchie, 
(London: MoD, 2011), p. 57. See: Ritchie (2011). 
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הגורם היחיד שיכול להביא להרגעת הרוחות, הרי שברור שעליו להחזיק בפיקוד גם בימי 

   15שלום. 

באוגוסט • הביטחונית  שהקריסה  טענו  האוויריה  ומשרד  נבעה  1929ספטמבר  -דאודינג   ,

ה על  שכפה  פלומר,  של  שגוייה  של   RAF-מתפישה  "ארץ  ישראל  בארץ  שראתה  גישה 

") בלבד"  עמד   Palestine is a police country only .("16משטרה  דאודינג  של  לרשותו 

, התייחסות RAF-המסמך שנכתב על ידי פלייפייר ודובי, ובו ציין דובי לשבח את פעילות ה

היעילות של חיל האוויר. דאודינג  על חוסר  ישירה לטענותיו הנוכחיות  שעמדה בסתירה 

אפשר  להגדילה,  שכדי  סבר  אבל  מספיקה,  אינה  בארץ  הביטחון  כוחות  שמצבת  הסכים 

להביא גדוד נוסף, שאינו מקומי. הצעתו הראשונה הייתה להביא גדוד של נוצרים ממוצא 

הספר. רק  -ותו הקודם בעיראק. לחילופין המליץ על הגדלת חילאשורי, אותם הכיר משיר

יצא מסמך    1930בינואר     17כאפשרות שלישית סבר דאודינג שיש להביא גדוד בריטי סדיר.

ותיו של דאודינג, ובו הוצע להקים ז'נדרמריה בריטית. מסמך זה, ננוסף המבוסס על מסק

ירים שיגיעו לארץ, אינם מתאימים שנשלח כמכתב למשרד המלחמה, ציין ששני גדודים סד

הגדודים  ששני  במכתב,  צויין  כן,  כמו  ניידות.  קשיי  עקב  התקוממות,  באירועי  לטפל 

שנמצאים בארץ בעת כתיבת המכתב, נלקחו ממלטה, והיוו חלק מהעתודה האימפריאלית. 

ז'נדרמריה בריטית היא אמנם יקרה, אך המשבר הכלכלי הנוכחי הופך אותה לזולה יותר  

בשנת  מ שהייתה  טובה 1922כפי  היא  ישראל,  בארץ  המצב  עם  להתמודדות  והתאמתה   ,

Fבהרבה משל גדודים סדירים.

18 

ההסכמה בין שני הצדדים, והעובדה שהנציב העליון צ'נסלור תמך בהצבה קבועה של שני -לנוכח אי

 - Council for Imperial Defenceעברה ההחלטה לידי המועצה לביטחון האימפריה (  –גדודים  

CID בה היו חברים שר המושבות, שכיהן כיושב ראש, שר המלחמה, שר האוויריה, ראש המטה ,(

, היא 1930ביוני    27-. במסמך מסכם שהוציאה המועצה, בRAF-הכללי האימפריאלי, וראש מטה ה

סדיר, -ניסתה להגיע לפשרה: נקבע שהכוחות הקבועים בארץ יכללו שני גדודי צבא, ולא כוח בלתי

בז'נדרמריה, כ הגדודים  שני  את  להחליף  אפשרות  תיבחן  שנה  מדי  האוויר.  חיל  שהמליץ  פי 

  19כשבמקביל ייבנו מתקנים מתאימים עבור הגדודים, ויירכשו האמצעים שיאפשרו להם ניידות. 

המלחמה  משרד  הקבינט.  להחלטת  והועברה  המועצה,  עבור  מדי  טעונה  הייתה  הפיקוד  סוגיית 

יהיה   GOC-שיש מקום להכפיף את הפיקוד בארץ ישראל לידי הצבא, כשה  והנציב העליון סברו

כל  את  ישבש  בארץ,  בפיקוד  שינוי  שכל  טען  האוויריה  משרד  במצרים.  העליונה  למפקדה  כפוף 

 30-. ב AOC-תפישת ההגנה שלו בנוגע למזרח התיכון כולו, ועל כן יש להותיר את הפיקוד בידי ה

המפק  1930ביולי   כי  הקבינט  הצבאי קבע  יועצו  וכי  העליון,  הנציב  יהיה  בארץ  העליון  הצבאי  ד 

. במידה AOC-הבכיר, והמפקד הצבאי הבכיר בארץ, האחראי להגנתה מפני איום חיצוני, יהיה ה

והכוחות הקיימים בארץ לא יספיקו, יוזעק הצבא כדי לסייע. האחריות לשמירה על הסדר בתוך 

 20תוטל על המשטרה.  –גבולות המנדט 

 
 .137,  133-135), ע"ע 1997אייל (  15
 . TNA/AIR/9/19, 1929בדצמבר  30יד, - מזכר לא חתום בכתב 16
 , שם. 1929באוקטובר  9מסמך לא חתום שמתייחס להצעות דאודינג,  17
 , שם. 1930מכתב בנוגע לשאלת העברת האחריות לביטחון ארץ ישראל ממשרד האוויריה למשרד המלחמה, ינואר   18
 . 138), ע"מ 1997אייל (  19
 . 141-142שם, ע"ע  20
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ות הדבר עבור המשטרה הייתה שעליה לעבור שינוי יסודי, שינוי שאמור להתבצע בהתאם משמע

 להמלצותיו של הרברט דוביגין.

 

 הרברט דוביגין והשיטור בציילון
נשלח   הואמזה מספר דורות.  להורים  שישבו בציילון 1880-הרברט לאיארד דוביגין נולד בציילון ב

 21, ואחרי סיום לימודיו, שב לציילון. בבריטניההתחנך בבית ספר פרטי ל

 במהלך שנות שירותו הראשונות של דוביגין   .משטרת ציילוןב  ASP-כדוביגין    התגייס  1901בשנת  

סיריל   ,במשטרת ציילון, היא החלה לעבור תהליך מזורז של מודרניזציה בהשראת המפקח הכללי

 22), שהפך לפטרונו של דוביגין הצעיר. Longdenלונגדן (

. בין השאר, הוא במשטרה, שחלקם היו בעלי מאפיינים אזרחיים  לונגדן פעל כדי להכניס חידושים

הספר לשוטרים של המשטרה המטרופוליטנית, במקום ניסה להכניס את קציני המשטרה שלו לבית  

ומודרני RIC-בית הספר לשוטרים של הל כן הוא הוביל מהלך של הקמת בית ספר מרכזי  . כמו 

הפליליות  החקירות  מחלקת  של  הקמתה  בקידום  המרכזי  התומך  והיה  השיטור,  למקצועות 

) ציילון  דבר,  CIDבמשטרת  של  בסופו  נפתחו  אלה  ששני  הגם  את  ),  שסיים  אחרי  שנים  מספר 

  23תפקידו.

הסתיים החוזה של לונגדן עם ממשלת ציילון, והוא חזר לתפקידו הקודם במדראס.   1910בשנת  

. 1913כעבור תקופה קצרה, ככל הנראה עקב מחלה, עזב את תפקידו ונסע לבריטניה שם מת בשנת  

כיר את דוביגין והעריך אותו, ), שה McCallumהמושל הבריטי של ציילון, הנרי אדוורד מקאלום (

 24רצה למנות אותו למחליפו של לונגדן, אבל בסופו של דבר נמנע מכך, עקב גילו הצעיר של דוביגין. 

אחרי   38.25בגיל    שנים,  3שמת במפתיע כעבור  ),  Davidלמפקח כללי מונה אייבור אדוורד דיוויד (

 . המשטרה כללי שלהלמפקח  33-דוביגין בן המונה  ,מותו של דיוויד

בשנותיו הראשונות של דוביגין כמפקח כללי, הוא התמקד בהמשך הרפורמות האזרחיות שהוביל 

ודוביגין מצא עצמו בתור הגורם הבריטי גדלונ ן, אך בשנתו השלישית, התפרצו מהומות אתניות 

 מן.יהביטחוני הבכיר, שאמור להתמודד ע

לא היא  בצילון  אתניות/דתיות: -האוכלוסייה  קבוצות  משלוש  בעיקרה  ומורכבת  הומוגנית, 

שרובם   ובשנת  בודהיסטיםהסינהאלים,  הרוב  קבוצת  הם  מ1911,  שליש  כשני  היוו  מיליון   4.1-, 

מהאוכלוסייה.   26%-, שהיוו כהינדיםתושבי האי. הקבוצה השנייה בגודלה היא הטמילים, שרובם 

 
21 (London: Lloyd's Greater Britain  Twentieth Century Impressions of CeylonArnold Wright (Ed.), 

Publishing Company, 1907), p. 134. See: Wright. 
22 , December 14th, The Sunday Times of Sri LankaA. C. Dep, "Touch of Polo amidst reforms", 

1997, p. 3. And: India Office, The India list and India Office list 1905 (London: Harrison, 1906), p. 
85. 

23 37.-ffries (1952), pp. 36Sinclair (2008), p. 29. And: Je 
24 (Colombo: Times of Ceylon Company,  A History of the Ceylon Police, Volume 2A. C. Dep, 

1969), pp. 456–458. 
דיוויד, עם זאת, זכור עד היום בסרי לנקה יותר מרוב קודמיו, משום שהקים את קבוצת הרוגבי של המשטרה, שמשחקת   25

 בליגה הראשונה. 
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השלישי הייתה  הקבוצה  מהמוסלמיםת  פחות  קצת  שהיוו  האוכלוסייה.   6%-,  שאר   26מכלל 

 .אסייתי, ומלאים-אירופאים, בעלי מוצא מעורב אירופי  כללההאוכלוסייה 

מחאות  ,  1915בסוף מאי  , פרצו  בין מוסלמים לסינהאלים  על רקע חיכוכים דתיים הולכים וגוברים

 27דמים.  , במרכז האי, שהסלימו והגיעו לשפיכותבעיר קאנדי

יממות שתי  הפרות  בתוך  התפרעוהסדר-מהתחלת  היו  כאשר יו,  האי,  רחבי  בכל  סינהאליות  ת 

), Chalmers. מושל האי, רוברט צ'אלמרז (המטרה המרכזית של התוקפים הייתה פגיעה במוסלמים 

(לפנה   מלקולם  הנרי  הבריגדיר  באי,  הצבאיים  הכוחות  של Malcolmמפקד  הכללי  והמפקח   (

 להביא לסיום מהיר של האירועים.  והורה להםהמשטרה דוביגין, 

 במלחמת העולם הראשונה, הכוחות שעמדו לרשות הממשל שקועהבגלל שהאימפריה כולה הייתה 

איש, רובם   2,600-את משטרת ציילון שמנתה כ  ,חיילים הודים  300מועטים ביותר: הם כללו    היו

בעצמם,   אד  7-וסינהאלים  מקומיים שהוק,  -יחידות  תושבים  וכללו  אירופיים  מאזרחים  הורכבו 

 28שהבריטים סברו שהם נאמנים לשלטון באופן מוחלט. 

מכיוון שהאלימות נמשכה, ופגיעות במוסלמים וברכושם לא נפסקו, הכריז המושל על ממשל צבאי, 

, ונתן בידי מאלקולם, ובאמצעותו גם לדוביגין, אמצעים דרקוניים להשלטת 1915ביוני    2-החל מ

בליבוי   םסדר. רוב ההנהגה הדתית הסינהאלית, וחלק גדול מההנהגה האזרחית, שנחשדו כתומכי

ות, נעצרו ללא הגבלת זמן. אלפי אזרחים נעצרו, והשימוש בכוח, כולל בנשק חם, גבר באופן המהומ

משמעותי. הגיעו דיווחים על ירי ללא אבחנה מצד חיילים, שוטרים ו"שוטרים מיוחדים" שגוייסו. 

  29יו שנטל חלק בפגיעה במוסלמים, נעצר והואשם בבגידה.לגב שנטעןקצין סינהאלי 

דוביגי של  מעוצמת חלקו  הופתע  צ'אלמרז  גדול.  היה  הסדר,  השלטת  לצורך  הכוח  בהפעלת  ן 

, ) Wolf(  שען על דוביגין, יליד האי. ליאונרד וולףהעדיף להיהמהומות, ונטה להסתגר, ומאלקולם  

, ושמר על קשר עם האי גם בעשורים הבאים, הכיר באופן 1911-ל  1904פקיד ששירת בציילון בין  

, שבשנות היכרותם הוא היה  "שוטר די  1968יבב אותו, כתב עליו בשנת  אישי את דוביגין, ואף ח

 30אלים". 

המעצרים והשימוש בכוח הביאו לירידה הדרגתית באירועים האלימים, לקראת השבוע השני של 

מהם   34-יוני. הממשל הצבאי נשאר בתוקף עד סוף אוגוסט, ועד לסיומו נשפטו אלפי עצורים, ש

 הוצאו להורג, כולל הקצין הסינהאלי שהואשם בבגידה.

המ במהלך  הנפגעים  היקף  על  סותרים  נתונים  בקיץ  קיימים  בציילון  הנתונים 1915הומות   :

חנויות   4,423שנפצעו,    189מוסלמים שנהרגו,    25הרשמיים שמסרה הממשלה הבריטית דיברו על  

 
26 (Colombo: Government Printer,  The Review of the Results of the Census of 1911E. B. Denham, 

1912), pp. 195 
 . 2נספח   ראהבציילון,  1915הרחבה אודות הרקע למהומות  ל 27
28 , Vol. The Journal of Asian StudiesBlackton, " The Action Phase of the 1915 Riots", Charles S. 

29, No. 2 (Feb., 1970), p. 244. See: Blackton. 
אלימים, ועל כן הואשם  -) כי סירב להורות לאנשיו לירות אש חיה לעבר מפגינים לאPedrisבמשפטו, טען הנרי פדריס ( 29

 וא הפך לגיבור לאומי, ובשנות השמונים נקבר מחדש בטקס צבאי מלא.בבגידה. אחרי מותו ה 
30 Blackton, p. 253 
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נתונים אחרים, שגם הם הגיעו ממקורות בריטיים, דיברו   31מסגדים.  103-של מוסלמים שנפגעו, ו

 32וגים, שלא ברור על ידי מי נהרגו.הר  4-הרוגים מוסלמים ו  39הרוגים מאש כוחות הביטחון,    63על  

גם כאלה שנחשבו למהימנים  ידו מנהיגים סינהאליים,  על  נגדו  למרות טענות חריפות שהושמעו 

הסיבות לכך .  1915הסדר של  -בעיני הבריטיים, יוקרתו של דוביגין רק גברה בעקבות דיכוי הפרות

שרר  שמוחלט -השקט הכמעטמחוץ לאי, וצבא  תגבורות  שהובאו מבלי  היו הצלחת דיכוי המהומות

 .אחרי הפסקת המהומותבאי 

רבות מהרפורמות שביצע דוביגין, היו כאלה שהחלו כבר בימיו של לונגדן, והשפעתו של זה, ניכרת 

זאת,  עם  במהותו.  אזרחי  גוף  המשטרה  להיות  הקשור  בכל  בעיקר  דוביגין,  שביטא  העמדות  על 

ה שבכל סיטואציה בה קיימת מושבה שיש בה נוכחות צבאית , תרם להבנ1915הניסיון של אירועי  

 למשטרה יש תפקיד ביטחוני ראשון במעלה.  –דלה 

בהתבסס על עקרונות אלה חנך דוביגין את המבנה של בית הספר ללימודי משטרה, שאת הקמתו 

טרה יזם לונגדן. על פי המודל של לונגדן ודוביגין, ההכשרה בבית הספר התמקדה גם בתפקידי המש

וסמכויותיה בכל הנוגע לאכיפת החוק ושמירה על הסדר הציבורי, ולא רק בהכשרה בשימוש בנשק,  

כפי שהיה מקובל בציילון בעבר. דוביגין עיצב את בית הספר ללימודי משטרה בדומה לבתי ספר 

פרטיים בבריטניה, בעזרת חלוקה ל"בתים", שביניהם התקיימה תחרות במטרה להביא להישגים 

ם יותר עבור הקבוצה. גם בתחום הספורט פעל רבות, כיוון שראה אותו כמקדם רוח קבוצתית גדולי

ומשפר כשירות גופנית. הוא יזם הקמת קבוצות קריקט, פולו, כדורגל וקריקט, שקיימו טורנירים 

  33שנתיים. 

סיס דוביגין הבין שכדי להתמודד הן עם אירועי פשיעה והן עם איום של התקוממות, יש צורך בב

את הבולשת. לגוף החדש הייתה משימה כפולה, הן בהקשר   1915-מודיעיני מוצק, ועל כן הקים ב

הרחיב באופן דרמטי את פריסת   הוא 34ביטחוני. -של חקירת פשעים וסיכולם, והן בהקשר מודיעיני

תחנות ונקודות המשטרה בכל רחבי האי, הן ככלי לשיפור זמן התגובה המשטרתי לאירועים, והן 

 ככלי שישפר את יכולת המשטרה לאסוף מודיעין. 

דוביגין לחיזוק תחושת ההזדהות של השוטר עם המשטרה, במטרה  לב מיוחדת הקדיש  תשומת 

לשירות, תהיה גדולה מהנאמנות לקבוצה -ותו למשטרה ולעמיתיולהביא לכך שברגע האמת, נאמנ

האתנית/דתית, שאליה השתייך. כדי להגיע ליעד זה, שאף דוביגין לשפר באופן דרמטי את תנאי 

רווחה,   מערכת  הקים  דוביגין  פרישתם.  אחרי  והן  שירותם  במהלך  הן  השוטרים,  של  ההעסקה 

קי פרישה בנוסף נ ובני משפחותיהם, הבטיחה מע  שהבטיחה שירות רפואי איכותי בחינם לשוטרים

במידה  פרישתם,  אחרי  עבודה  למצוא  לגמלאים  סייעה  ואף  שוטר,  כל  שקיבל  החודשית  לגמלה 

 
31 Modern Asian George Rowell, "Ceylon's Kristallnacht: A Reassessment of the Pogrom of 1915", 

Studies, Vol. 43, No. 3 (May, 2009), p. 620. 
32 Blackton, p. 249. 

  106, אך חלוקת הנפגעים, הזהה לזו המופיעה בנתון המדבר על  116רים העמידו את מספר ההרוגים על מקורות בריטיים אח
 הרוגים, מלמדת שככל הנראה מדובר בשגיאת הקלדה. 

33 The Police Journal: Theory, Practice H.L. Dowbiggin, "The Ceylon Police and Its Development", 
and Principles, 1 (1928), pp. 205, 213. See: Dowbiggin (1928). 

 . 211שם, ע"מ   34



104 
 

כמו כן יזם דוביגין הקמת שיכונים חדשים עבור   35ונאלצו לעזוב את שירותם עקב בעייה בריאותית.

 כלית כפולה:  משפחות שוטרים. למגורים הייעודיים לשוטרים הייתה ת

 הבטחת תנאי מחייה משופרים לשוטרים ובני משפחותיהם.  •

להרחקתו -משטרתית-קהילה   תיציר • במקביל  לעמיתיו,  השוטר  את  שתחבר  משפחתית, 

 מההזדהות האוטומטית עם בני עדתו/דתו.

מודל  להיות  נועד  עיניו,  לנגד  דוביגין  שראה  המשטרתי  המודל  ללונגדן,  בדומה  כאמור, 

דוביגין מטרופוליטאני   זה, ככל שמצב הביטחון אפשר זאת, שאף  על רעיון  ובהתבסס  ולא אירי, 

 36ששוטריו יסיירו כשהם לא חמושים בנשק חם.

הגם שדוביגין האמין בכנות ברעיון של שיטור אזרחי מודרני, הוא לא התעלם מהמציאות המורכבת 

ה והשימוש בנשק חם, תרבותית שקיימת מתיחות בין מרכיביה, כך שנושא ההכשר- של חברה רב

 37חלק קטן מהשוטרים לשאת נשק בעת הצורך.   שהכשיר רקמודל המטרופוליטני,  הלא נעשה על פי  

יעברו הכשרה בשימוש בנשק,   מודל זה לא היה רלוונטי בציילון, ודוביגין המשיך לוודא שכל שוטריו

 38ושזה יהיה זמין עבורם בתחנות.

), ששירת כקצין במשטרת ציילון תחת דוביגין, ולאחר מכן פיקד על  Sheringhamא. שרינגהאם (

המשטרות בזנזיבר ואוגנדה,  כתב מאמר אודות הכשרת שוטרים קולוניאליים בשימוש בנשק, וציין 

ידי דוביגין בהיותו המפקח הכללי של משטרת -שהעקרונות עליהם הוא גובשו על  עצמו מתבסס, 

, שנשק סדר אלימים-לעבר מפרימכוונים  בירי מטחים  השוטרים  ת  הכשר  שרינגהאם תיאר  39ציילון. 

 Street Firing.(40. השם שניתן לפעולה זו היה "ירי רחוב" (םלפיזור קר לא הצליח להביא 

לנאמנות  קודמת  למשטרה  שנאמנותה  משטרתית  קהילה  יצירת  של  לרעיון  בהקשר  גם 

בהתא מוחלט  באופן  לפעול  לא  דוביגין  נזהר  המרכיב הלאומית/דתית,  שהגדיר:  לאידיאל  ם 

היה  לא  והדבר  באי,  האוכלוסייה  הרכב  את  מלשקף  רחוק  היה  ציילון,  משטרת  של  האתני/דתי 

 מקרי.

האוכלוסייה המלאית באי נוצרה כאשר הובאו לאי חיילים מלאים, יחד עם בני משפחותיהם, על 

רת בה. המלאים היוו ידי ההולנדים והבריטים. הם שירתו בצבא, ואחרי הקמת המשטרה, עברו לש

מכלל המשרתים במשטרה. לעומת זאת, חלקם היחסי   14%-וכ  –מהאוכלוסייה הכללית    0.3%-כ

של השוטרים הסינהאלים, ועוד יותר מכך השוטרים הטמילים, היה קטן מחלקן של שתי הקבוצות 

 41הללו באוכלוסייה הכללית. 

 
 . 214-217שם, ע"ע  35
 . 205שם, ע"מ   36
במשטרות השונות בבריטניה, למעט צפון אירלנד, ישנו מרכיב מצומצם של שוטרים המוסמכים להשתמש בנשק, המכונים   37

 ). Authorized Firearm Police – AFO"שוטר מוסמך נשק" ( 
38 (1928), p. 205.Dowbiggin  
39 The Police Journal: Theory, A.I. Sheringham, "Colonial Police and the Use of Rifle Fire", 

Practice and Principles, 19 (1946), p. 135. See: Sharingham. 
 . 135-136שם, ע"ע  40
 . וגם:56דו"ח דוביגין, ע"מ  41
 בתוך: לנקה, -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של סרי –נתוני מפקדי אוכלוסייה היסטוריים   
 <Sri Lanka CBS> website. URL: 

https://web.archive.org/web/20111113175023/http://www.statistics.gov.lk/abstract2010/chapters/Chap
10.pdf-2/AB2 
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, יכול היה דוביגין להצביע על הצלחה גדולה בהשקטת האי, בבנייתה 1915בעשור שאחרי מהומות  

במחצית  החל  קולוניאלי.  לשיטור  חדש  מודל  של  ביצירתו  ובעצם  יעילה,  משטרה  של  וביסוסה 

משטרות   למפקדי  בציילון,  שירותם  את  שהחלו  רבים  קצינים  מונו  העשרים,  שנות  של  השנייה 

ברחבי האימפריה, ובכך חיזקו עוד יותר את התפישה של דוביגין כ"אבי השיטור במושבות אחרות  

   42הקולוניאלי". 

, The Police Journal  –עת מקצועי אודות השיטור כמקצוע  -החל לצאת בבריטניה כתב  1928בשנת  

 ודוביגין נתבקש לכתוב מאמר עבור הגיליון הראשון, ובו תיאר את המשטרה בציילון ואת השינויים 

שהוביל בה. בשנים הבאות הוא ורבים מהקצינים שהחלו את דרכם תחת פיקודו, כתבו מאמרים 

כתב במהותו  .  העת-עבור  אזרחי  גוף  במשטרה  רואה  שאכן  הגישה  בולטת  אלה  אך   –במאמרים 

 .חזק מאודההקשר הביטחוני שלו, להבדיל מזה שאפיין את המודל המטרופוליטני, הוא 

 

 דוביגין בארץ ישראל
מתוך הכרה במעמדו ויכולותיו של דוביגין כמייסדה של תפישה מצליחה של שיטור קולוניאלי, הוא 

מחדש את -, ולהגיש הצעות באשר לאופן שבו יש לבנות1929נתבקש להגיע לארץ בעקבות מאורעות  

המשטרה. דוביגין התייחס למשימה שקיבל ברצינות רבה, והמסמך שהגיש היה בהיקף של ספר, בן 

אמת אודות משטרת המנדט, -עמודים. המסמך שחיבר דוביגין הוא המקיף ביותר שנכתב בזמן  279

ולמרות שיש בו חזרות רבות על נושאים, שככל הנראה היו חשובים במיוחד בעיניו, הוא הפך להיות 

 מסמך היסוד של משטרת המנדט במחצית הראשונה של שנות השלושים. 

בארץ וכשליה בהתמודדות עם מאורעות תרפ"ט, ומסקנה דוביגין בחן את פעילותה של המשטרה  

חשובה שלו הייתה שהמשטרה כלל לא אמורה להיות הגורם הראשי שאמור להתמודד עם אירועים 

זה.   להיות   הוא מסוג  צריך  המנדט  שטח  על  ההגנה  נטל  עיקר  הבאות,  השנים  שבעשרים  העריך 

הכוחות המזויינים, שיחזיקו בארץ חיל  באחריות אחת מזרועות  גדודי  כוחות שיכלול שני  - סדר 

ושלוש פלוגות מכוניות משוריינות   RAFירדני, טייסת של  -הספר העבר-רגלים, שתי פלוגות של חיל

 RAF.43של 

"כאזרח",  הבנתו  מיטב  שלפי  ציין  אבל  הארץ,  על  הצבאי  הפיקוד  לשאלת  התייחס  לא  דוביגין 

לבצע   ניתן  שבו  היחיד  מחוז    Air Policingהמקום  האחרות הוא  הערים  רוב  שכן  שבע,  באר 

מאוכלסות בידי בני כמה קבוצות אתניות, ואין דרך להשתמש בכוח אווירי אפקטיבי, מבלי לפגוע 

 44גם בקבוצות שאינן מעורבות בהפרות הסדר.

בבואו להכריע בשאלה האם על המשטרה להתמקד בסוגייה הביטחונית, או לרכז מאמצים לשפר 

הקלאסי, כלומר סיור, חקירות, שמירה על סדר ציבורי ואכיפת החוק, יכולתיה בתחומי השיטור  

אין ספק שנטייתו של דוביגין הייתה לכיוון האזרחי: פעם אחר פעם הביא דוביגין דוגמאות מציילון,  

הקשורות בשיפורים בהכשרת המשטרה, בקשרים הטובים בין המשרתים בני הדתות השונות, ומעל 

עם המשטרה. דוגמא שנתן עסקה במגוייס צעיר מציילון שציין שהדת לכל, להזדהות של המשרתים  

 
42 Sinclair (2006), p. 115. 
 . 10וביגין, ע"מ דו"ח ד  43
 . 12שם, ע"מ   44
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במטרה לקדם   45שלו היא "דת המשטרה", כמודל למי שהתעלה מעל לחלוקה האתנית והדתית באי. 

למשפחות  מגורים  מתחמי  בבניית  מאוד  דוביגין  תמך  ישראל,  בארץ  במשטרה  דומה  מציאות 

התקרבות ביניהם, וגם ירחיקו אותם מהשפעות של  שוטרים יהודים וערבים, שגם יעודדו חיבור ו

 46גורמים לאומניים ודתיים בקהילותיהם המקוריות.

נדרשה,  חירום,  כאגרוף בשעת  בעיקר  נועדה לשמש  למאורעות תרפ"ט,  הסקציה הבריטית, שעד 

השוטרים  מספר  של  משמעותית  בהגדלה  דגל  דוביגין  משמעותי:  שינוי  לעבור  דוביגין  לדעת 

הבריטיים, הן במספרים מוחלטים והן בחלקם היחסי מתוך כלל השוטרים, אך תפקידם נועד לעבור  

יגין רצה שמעבר להקשר הביטחוני, כל שוטר בריטי יהיה בראש ובראשונה "שוטר", שינוי גדול. דוב

שכשדנים  דוביגין  המליץ  קלאסי,  בשיטור  שבעיסוק  החשיבות  את  להמחיש  כדי  "ז'נדרם".  ולא 

 47בקידומו של שוטר בריטי, יש לבחון גם את תפקודו בתחומים האזרחיים של עבודת המשטרה.

ת השילוב בין השוטרים הבריטיים למקומיים, והמליץ שסיורים יתבצעו דוביגין גם רצה להגביר א

 48על ידי צוותים שיכללו שוטר בריטי ושוטר מקומי.

עם זאת, חרף נטייתו האישית, ולמרות שהבהיר כי עיקר הנטל הביטחוני אמור להיות על כוחות 

עם אחר פעם, ראה הספר, שעל התפעלותו ממנו, חזר פ-למחצה, דוגמת חיל -צבאיים או צבאיים

 הגדלת דוביגין חשיבות רבה בחיזוק יכולותיה הביטחוניות של המשטרה. הוא ראה חשיבות גדולה ב

התיישבות   לגושי  בסמוך  שייפרסו  משטרה  בתחנות  יפוזרו  אשר  הבריטיים,  השוטרים  מספר 

צטרכו דוביגין ביטא את עמדתו ששוטרים בריטיים י  49יהודיים, במטרה להגן עליהם במצב חירום.

לשאת בעיקר נטל ההגנה על ההתיישבות היהודית, גם בפגישות שקיים עם בכירים בהנהגה הציונית 

  1930.50במהלך ינואר 

למרות דבריו על חשיבות יצירת הרמוניה בין המשרתים במשטרה, מקרב הדתות והעדות השונות, 

ורצה לחזק מאוד את היסודות ,  1930שביעות רצון מההרכב האתני של הכוח בתחילת  -הוא הביע אי

של   למספר  להגיע  בתוכו, מתוך מטרה  והיהודיים  ו"אחרים", ,  בריטים  1,201הבריטיים  יהודים 

בדבריו על "אחרים", התכוון דוביגין לגיוסם של   51נוצרים. -מוסלמים וערבים-ערבים 1,219לעומת  

ין היא משמעותית במיוחד החלוקה שביצע דוביג  52יוונים תושבי הארץ, אותם ראה כחסרי פניות.

 משתי סיבות: 

הבריטים  • את  לרשום  המשטרה  פיקוד  נהג  השוטרים,  מספר  אודות  השנתיים  בדיווחים 

קבוצות של "נוצרים", והעובדה שדוביגין הצמיד את  -הנוצרים, כשתי תתי-בצמוד לערבים

תו הערבים הנוצרים, לערבים המוסלמים, ואת היהודים הצמיד לבריטים, מלמדת על גיש

 חירום.  - בנוגע לזהותם של בעלי הברית הפוטנציאליים של הבריטים במקרה

 דוביגין ביקש שלא לתת פומבי להצעה זו, מחשש שבריטניה תזוהה כמי שבוחרת צדדים.  •

 
 . 74שם, ע"מ   45
 . 99-101שם, ע"ע  46
 . 129-130שם, ע"ע  47
 . 73-74), ע"ע  2014קרויזר ( 48
 . 129, ע"מ דו"ח דוביגין  49
 . 138), ע"מ 1997אייל (  50
 . 57דו"ח דוביגין, ע"מ  51
 . 58שם, ע"מ   52
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הייתה  הביטחוני,  בהקשר  משמעותי  מרכיב  תישאר  שהמשטרה  דוביגין  של  להבנה  נוסף  ביטוי 

ים הבריטיים, הן הממוכנת והן הרכובה: דוביגין הציע  בהתייחסותו להגדלת הניידות של השוטר

, מתוך הבנה שחלק גדול מהיישובים 102-להגדיל את מספרם של השוטרים הרכובים הבריטים ל 

שאר   בחורף.  בעיקר  ממונע,  לרכב  נגישים  אינם  להגן,  הבריטים  יידרשו  עליהם   550היהודיים, 

רכב,   לצי  תודות  ניידים,  יהיו  הבריטים,  קלות,    21שיכלול  השוטרים  נוסעים   12משאיות  רכבי 

ו שמתוך    14-גדולים,  המליץ  דוביגין  רגילות.  נוסעים  כנהגים   65השוטרים,    550מכוניות  ישמשו 

 53ומכונאים, שתפקידם לשמור על כשירות צי הרכב. 

הדגיש את חשיבותו הוא  שאלה ביטחונית נוספת שהעסיקה את דוביגין, הייתה איסוף המודיעין.  

אי הקלאסייםשל  המשטרה  של תפקידי  בהקשר  המודיעין,  וה  :סוף  בפשיעה  על הלחימה  שמירה 

ביטוי מעניין לכך שחשיבותו של המודיעין בעיני דוביגין הייתה גדולה כל כך, הוא    54שלום הציבור. 

) הפלילי  המודיעין  יחידת  הבולשת,  של  הקיים  השם  את  לשנות   Criminal Intelligenceהצעתו 

Branchקת החקירות הפליליות (), למחלCID –Criminal Investigations Department .(55  שינוי

כללי.  פוליטי  מודיעין  לאיסוף  מעבר  החקירתי,  העניין  חשיבות  את  להדגיש  נועד  זה  כבר   56שם 

להיות מסוגל  על המודיעין המשטרתי  כי  דוביגין,  כתב  סוגיית המודיעין,  זה, של  באזכור ראשון 

שעלי הגורם  לזהות מראש להיות  בכדי  המזויינים,  הכוחות  וכן  האזרחיים,  השלטונות  יסתמכו  ו 

פגישות,  כמו  פוליטי,  מודיעין  של  קבוע  איסוף  יידרשו  כך  לשם  אלימות.  להתפרצויות  אפשרות 

  Agitators .(57נאומים וזיהוי מי שדוביגין הגדיר כ"מסיתים" (

יחידות הקצה של המשטרה   88-בנוגע למודיעין היא שכל שוטר, בכל אחת מ  הנחת היסוד של דוביגין

חייב להיות מיומן באיסוף מודיעין, וצריך להעבירו באופן קבוע לידי הבולשת, שאת פעילותה בעשור 

הראשון למנדט, ראה דוביגין כנקודת התורפה הגדולה ביותר של המשטרה. דוביגין סבר שמודיעין 

ה את  מחייב  כי איכותי  וציין  מתאימות,  יכולות  בעלי  וערבים  יהודים  שוטרים  להפעיל  משטרה 

חשוב להדגיש כי גם במקרה   58תוצאות טובות יותר.  נתנותהניסיון שלו הראה כי בולשת מגוונת,  

זה, דוביגין כתב שחשוב מאוד להפנות לבולשת שוטרים בריטיים מתאימים, שכן חשוב שיהיו שם 

 59ת ישירה. גם אנשים שאין להם מעורבו

ברודהרסט  ג'וזף  הבולשת,  מפקד  על  שלו  החריפה  הביקורת  בלטה  דוביגין,  שהגיש  במסמך 

)Broadhurst והן בסגנונה  הן  חריגה  זו  התייחסות  פעם.  מארבעים  למעלה  הזכיר  הוא  אותו   ,(

בהיקפה, כשמשווים אותה להתייחסויות של דוביגין לקציני משטרה אחרים. דוביגין כתב אודות 

לו צורך בידיעת השפה. הוא כתב הפתעת ושאין  לו שאינו דובר ערבית,  ו מכך שברודהרסט אמר 

בזמן  נסיעות ברכב משטרתי למטרות שלא הוסברו,  ואודות  אודות תביעות שכר של ברודהרסט 

של   שהמודיעין  שטענו  פולי,  בהם  המנדט,  במשטרת  אחרים  קצינים  ציטט  דוביגין  העבודה. 

חסר היה  מבח-ברודהרסט  שישרת ערך  רוצים  היו  ושלא  בתפקידו  רצינות  חוסר  שהפגין  ינתם, 

לרמה   אותהבכדי לתקן את הבולשת ולהביא    –משמעית  -תחתם. מסקנתו של דוביגין הייתה חד

 
 . 130, 24, 20, 16, 12שם, ע"ע  53
 . 52שם, ע"מ   54
 , תכונה להלן בשם העברי המקובל, "הבולשת". CID-ה  החקירות הפליליות,מחלקת  55
 . 78), ע"מ 2014קרויזר (  56
 . 23, ע"מ דו"ח דוביגין 57
 . 215שם, ע"מ   58
 . 130שם, ע"מ   59
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לפטרו  אין  מדוע  להסביר  ממנו  לבקש  ואף  מתפקידו,  ברודהרסט  את  להעביר  יש  נדרשת, 

 60מהמשטרה.

טרה הם מקצועות, כתב דוביגין שיש לדאוג להכשרה מתוך הבנה שבסופו של דבר, כל תפקידי המש

הוא הצביע על העובדה שפחות משלושים    61מקצועית מקיפה, במסגרת בית ספר ארצי לשוטרים. 

אחוז מהשוטרים עברו הכשרה מסודרת בבית הספר לשוטרים. וטען שמעבר לעובדה שיש לפתוח 

י את התכנים שמועברים בו. כך, מחדש את בית הספר לשוטרים, הרי שיש לשדרג באופן משמעות

כאמור, ציין שיש ללמד כל שוטר ושוטר כיצד לאסוף מודיעין. דוביגין ציין שאיש המשטרה פועל 

בדרך כלל באופן עצמאי בשטח, ללא ליווי צמוד של מפקדיו, ולכן מירב האחריות לביצוע טוב של 

תפקד. במגמה להראות את משימות המשטרה, מוטל על כתפיו, וההכשרה שיקבל, תכריע כיצד י

חשיבות התפקיד של מפקד בית הספר, כתב דוביגין כי בעיניו ישנם ארבעה תפקידים בעלי חשיבות 

הספר  בית  ומפקד  הבולשת  ראש  סגנו,  המשטרה,  מפקד  כולו:  הארגון  של  לתפקודו  מכרעת 

תקלות ושגיאות לשוטרים. מפקד מחוז, כתב דוביגין, עובד בצמוד למושל מחוז אזרחי, שיכול לגלות  

וגם אם שניהם טועים, הרי שהטעות תהיה מקומית ולא תשפיע על המשטרה כולה. דוביגין ציין   –

, כאשר מפקדי מחוזות DDSPשהמצב הנוכחי, במסגרתו מפקד בית הספר לשוטרים נושא בדרגת  

 62, הבכירה יותר, מחייב תיקון.DSPמחזיקים בדרגת 

גבוהה  יכולת  שהוכיח  שציין  מדוביגין,  רבות  למחמאות  זכה  הית'  קינגסלי  הספר,  בית  מפקד 

בתפקיד  הישארות  תוך  בדרגה,  לקידום  ראוי  הוא  ולדעתו  התמודד,  שעימם  בתנאים  בהתחשב 

נגדים -ופיקוח על בנייתו של מתקן קבע הולם להכשרת שוטרים. דוביגין המליץ ששמונה מדריכים

, והם ייבחרו מדי שנתיים מבין השוטרים הטובים ביותר במחוזות. למדריכים ישרתו בבית הספר

יינתנו תמריצים כספיים בתמורה   נכונותם לבוא לשרת כמדריכים בבית הספר במקצועות לאלה 

 63סדר, לימודי חוק, קליעה, ירי, רכיבה וסיור רגלי. –השונים 

אבל   דוביגין ירושלים,  כלומר  הארצי,  המטה  נמצא  בה  לעיר,  מחוץ  ספר  בית  הקמת  על  המליץ 

בסמיכות לה. המקום שעליו המליץ, היה צמוד לחוות הלימוד החקלאיות לעולות חדשות, שהוקמה 

 64בסמוך לארמון הנציב. 

כשירות מקצועית, המליץ דוביגין שהדרכתם של השוטרים לא תסתיים בתום על  במטרה לשמר  

בנושא  שבועי  שיעור  יועבר  ובה  לימוד  כיתת  תוקם  ונקודה  תחנה  שבכל  אלא  ההכשרה,  קורסי 

הסכים  לממשלה  המשפטי  היועץ  דוביגין  שלבקשת  כיס,  פנקס  יעמוד  השוטרים  לרשות  כלשהו. 

 65לסייע בכתיבתו, ובו יפורטו סמכויות השוטר ותפקידיו.

קסו את האירועים המשמעותיים שנתקל בנוסף לפנקס כיס, כל שוטר יוכשר בשימוש לרשום בפנ 

דיווחים שקיבל, שמועות שקלט, שמות שלמד וכיוצא בזה. פנקס היה בעל   –בהם במהלך משמרת  

חשיבות רבה עבור דוביגין, שראה בו מכשיר קריטי בעבודת המשטרה. משפט אחד שכתב בהקשר 

 
 . 243,  237,  212, 202-208, 192-194, 47-48שם, ע"ע  60
 . 70שם, ע"מ   61
 . 77שם, ע"מ   62
 . 78שם, ע"מ   63
 . 74-75שם, ע"ע  64
 . 80שם, ע"מ   65
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טר הוא כמו הרובה זה, שימש בהמשך כדי לתאר את כל תפישת עולמו המשטרתית: "הפנקס לשו

 notebook is to the Policeman what a rifle is to the Soldier A .(66לחייל" (

פריסת המשטרה המוצעת נעשתה, כפי שצויין, במידה רבה מתוך שיקולים ביטחוניים. דוביגין ציין 

ן לסייע  נקודות ותחנות אינו מספיק, וכי פריסתן הנוכחית לא מאפשרת לה  88כי המספר הנוכחי של  

לפרוס   הציע  דוביגין  יותקפו.  ואלה  במידה  היהודיים,  שתהיינה   116ליישובים  ונקודות,  תחנות 

כפופות באופן ישיר למחוזות, ולא למרחבים, אותם המליץ לבטל. שלושת מחוזות המשטרה, המחוז 

ום הצפוני, הדרומי ומחוז ירושלים, יחולקו מחדש לחמישה מחוזות, כאשר מחוז שכם, יוצא מתח

 67שבע יוצא מתחום אחריות המחוז הדרומי. -אחריות המחוז הצפוני ומחוז באר

לא  עירוניות, אוטונומיות במידה רבה, שרובן  דוביגין סבר שהעובדה שהמשטרה כללה משטרות 

שוטרים פועלים למעשה ללא כל   363עברו כל הכשרה בפיקוח משטרתי, דורשת תיקון. הוא ציין כי  

משטרת עיריית תל אביב, שכללה כחמישית מכלל כוח   68צב זה מחייב שינוי. פיקוח והכשרה, וכי מ

האדם שהשתייך לפיקוח העירוני, הייתה היחידה שפעלה מכוח תקנה מנדטורית, והייתה היחידה 

שאנשיה זכו למחמאות מדוביגין. הוא ציין כי אף כי לא עברו הכשרה מסודרת בבית ספר לשוטרים, 

ומקצועי. הוא המליץ על שילובן של כלל המשטרות העירוניות במשטרת הרי שמדובר בגוף מאומן  

לשוטרי עיריית תל אביב, כדי לעודד הסכמתם   בתחום השכר,המנדט, תוך הצעת מספר הטבות  

למהלך. דוביגין גם ציין, שהכפפתה המלאה של משטרת עיריית תל אביב למשטרת המנדט, תאפשר 

 69את חימוש אנשיה. 

שאלת הפיקוד הכללי על המשטרה העסיקה גם היא את דוביגין. בהתייחסותו למאברוגורדאטו, 

ואף  לברודהרסט  שבחים  חלק  מאברוגורדאטו  כשלים:  של  כסדרה  שראה  מה  את  דוביגין  ניתח 

עסוק  שהיה  בטענה  השטח  ביחידות  מביקורים  נמנע  מאברוגורדאטו  בשכרו;  העלאה  על  המליץ 

, 1927-קת פנקס כיס לשוטרים אושרה על ידי משרד המושבות כבר בבמטה הארצי; למרות שהפ

עלתה אפשרות לדון בשאלת הביטחון באזור המנדט,   1929פנקס כזה לא יצא. מעל לכל, כאשר במרץ  

 70מאברוגוראדטו לא גילה יוזמה ופעל לקידום תכנית משלו בהקשר זה. 

הוא אינו האיש המתאים לקדם את דוביגין סיכם את הערכתו למאברוגורדאטו בקביעה שלדעתו  

 השינויים שלדעתו נחוצים, וכתב שאף אמר לו את זה כשנפגשו. 

מסקנותיו של דוביגין נתקבלו על ידי משרד המושבות ושלטונות המנדט. היישום שלהן היה מורכב, 

, עם פרסום 1930עם זאת, כיוון שדרשו שינויים דרמטיים במבנה המשטרה, אופייה והרכבה. במאי  

סקנותיו של דוביגין, כבר החלה התעצמות המרכיב הבריטי של המשטרה, בהתאם להמלצות של מ

, ובסוף 407המספר עמד על    1929שוטרים בריטיים, בסוף    213שירתו במשטרה    1928בסוף    –דוביגין  

מאברוגורדאטו, שדוביגין   650.71-, מעט יותר מהמספר שאליו כיוון דוביגין: כ683כבר שירתו    1930

 
 . 147שם, ע"מ  66
 . 90-91שם, ע"ע  67
, והיו דומים יותר לפיקוח עירוני במובן המוכר לנו  1913רוב המשטרות העירוניות פעלו בהתאם לתקנות עות'מאניות משנת  68

 כיום. משטרת עיריית תל אביב הייתה חריג בהקשר זה.
 . 121-128דו"ח דוביגין, ע"ע  69
 . 261-265שם, ע"ע  70
71 ation Report 1929, p. 87. And: Palestine Administration Report 1928, p. 58. And: Administr

Government, Report on the Administration of Palestine 1930 (London: His Majesty's stationary 
office, 1931), p. 79. See: Administration Report 1930. 
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מליץ על החלפתו, עדיין המשיך בתפקידו באופן רשמי, אבל משרד המושבות כבר החל לחפש עבורו ה

מאברוגורדאטו,  של  סגנו  בהובלת  להתבצע  החלו  כבר  דוביגין,  שיזם  והשינויים  חדש,  תפקיד 

במאי   וטובגו.   1931סונדרס.  בטרינידד  המשטרה  למפקד  ומונה  הארץ,  את  מאברוגורדאטו  עזב 

את מקומו באופן זמני, אך המועמד שעליו המליץ דוביגין, כבר בעצם מונה לתפקיד  סונדרס מילא  

 והיה בדרכו לארץ.

 

 קצין המשטרה שבחר דוביגין –רוי ספייסר 
). הוא התחנך בבית Isle of Wightבאי וויט (  1889) נולד בשנת  Spicerרוי גודפרי בוליו ספייסר (

סמסטר  שהשלים  נרשם ללימודים באוקספורד. אחרי    ספר פרטי בלונדון, ואחרי שסיים לימודיו, 

אמו   את  מתהאחד,  עזב  ספייסר  הלימודים.  המשך  עבור  כסף  לו  להעביר  יכלה  לא  ומשפחתו   ,

שנים הוא שימש   6במשך    ASP.72, התגייס למשטרת ציילון כקצין בדרגת   1909אוקספורד ובשנת  

במגוון בתפקידים בתחומי החקירות והפיקוד על יחידות שטח, אך בעקבות פריצת מלחמת העולם 

הראשונה, הוא התעקש להתנדב לשירות בחזית המערבית. הוא שירת כלוטננט בגדוד פרשים, נפצע 

 1918.73קשה וזכה בעיטור המדלייה הצבאית, בשנת 

ספייסר ושב לשרת במשטרת ציילון. הוא המשיך במסלול התקדמות אחרי סיום המלחמה, החלים 

, למפקד משטרת קניה. המינוי המקורי ניתן לתקופה של 1925מהיר, ובהמלצת דוביגין מונה בשנת 

  74שנתיים, אך הוארך בכל פעם מחדש. 

וגע השנים שפיקד על משטרת קניה הביא ספייסר לידי ביטוי את תפישותיו של דוביגין בנ   6במשך  

לשיטור אזרחי: בין השאר הוא השקיע מאמץ גדול בהטמעת שיטות חדשניות בעבודת המשטרה, 

ושיפור  פשיעה,  מוקדי  לזהות  במטרה  עבירות  של  סטטיסטי  רישום  הפלילי,  הזיהוי  נושא  כמו 

המשטרה. בעבודת  חיים  בבעלי  הקמתו    75השימוש  את  ספייסר  תבע  לניירובי,  הגעתו  עם  בנוסף, 

ב  של  פליליות וארגונו  לחקירות  מחלקה  של  הקמתה  על  ופיקח  משטרה,  ללימודי  ארצי  ספר  ית 

)CID.(76 

תושבים   30,000-מיליון תושבים מקומיים, כ  2.7-באמצע שנות העשרים מנתה אוכלוסיית קניה כ

   77תושבים ממוצא אירופי.  15,000-שהובאו ברובם על ידי הבריטים מהודו, וכ

 
72 (London: Simon &  The Temptress: The scandalous life of Alice, Countess de JanzéPaul Spicer, 

Schuster, 2010), EBOOK. See: Spicer (2010). And: Colin Imray, Policeman in Palestine – Memories 
of the Early Years (Devon: Edward Gaskell, 1995), pp. 5-6. See: Imray. And: Colony and Protectorate 

of Kenya, The official records of the proceedings of the Legislative Council 1925 Vol. 2 (Nairobi: 
Government Printer, 1925), p. 388. See: Kenya Legislative Council (1925) Vol. 2. And: 

73 .. 8847. 30813, 26 July 1918, pissue, The London Gazette 
74 32", in: -Justin Willis, "Thieves, drunkards and vagrants: defining crime in colonial Mombasa, 1902

David Anderson & David Killingray (Eds.), Policing the empire: government, authority, and 
control, 1830-1940 (Manchester: Manchester University Press, 1991), p. 227. And: Kenya Legislative 

Council (1925) Vol. 2, p. 388. 
75 The Police Journal: Theory, R.G.B. Spicer, "Criminal Statistics as a Guide to Police Efficiency ", 

Practice and Principles, 7 (1934), p. 204. See: Spicer (1934). And: Spicer (2010).  
76 Kenya Legislative Council (1925) Vol. 2, p. 388. 
77 The 1950", -James B. Wolf, "Asian and African Recruitment in the Kenya Police, 1920

International Journal of African Historical Studies, Vol. 6, No. 3 (1973), pp.401, 411. 
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בקניה שוטרים.  המשטרה  כאלפיים  בציילון   78מנתה  היה  ,  כמו  בקניה,  האוכלוסיה  גם  לקבוצות 

הקבוצה האתנית   ),Kikuyu(   הקיקויוהיוו בני    ,1930בשנת    :במשטרההגדולות ביותר, ייצוג נמוך  

בני . לעומת זאת,  השוטרים כלל  מ  4%-כ  ,מהאוכלוסייה  20%-למעלה משמנו  הגדולה ביותר בקניה,  

  79מכלל השוטרים.  30%-כ מכלל האוכלוסייה, היוו 12%-שהיוו כ )Kamba(הקמבה 

כמעט  באופן  נתונים  היו  ואלה  הפיקוד,  בדרגי  תפקידים  מילאו  ולא  כמעט  המקומיות  הקבוצות 

בלעדי בידי תושבים ממוצא אסייתי ואירופי. בתחילת כהונתו כמפקד המשטרה, שימשו בריטים 

וב מפקח,  בדרגת  זוטרים  כקצינים  בעיקר כסמלים,  שימשו  אסייתים  למפקח.  מעל  הדרגות  כל 

שוטרים מקומיים כמעט ולא התקדמו   80כסמלים ובודדים מהם התקדמו לדרגות קצונה זוטרות.

ורק בודדים מהם שימשו כסמלים. המועצה המחוקקת בקניה הסכימה עם  מעבר לדרגת שוטר, 

קניה, אין מקום לנגדים מחדש של משטרת  -קביעתו של ספייסר שבשלבים הראשונים של ארגונה

 81מקומיים, ועל כן גוייסו סמלים בריטיים, למרות העלות הגבוהה. 

מחדש של המשטרה, אחת המשימות עימן נדרש ספייסר להתמודד, הייתה תופעה -במקביל לארגון

. עדרים של חוות בבעלות אירופית , בסמוך לגבול הסומאליקניהשל פשיטות על המחוז הצפוני של  

נבזזו על ידי פושטים שנהגו לשוב במהירות אל מעבר לגבול. בשנתיים הראשונות של ספייסר, החלה 

ותחנות   נקודות  מספר  והקימה  הצפוני,  במחוז  להתפרס  הביטחונית   –המשטרה  האחריות  אך 

 KAR –can Rifles King's Afri.(82הכוללת בגזרה, הייתה בידי "רובאי המלך האפריקניים" (

, אחרי שהממשל במושבה קיבל את הערכתו של ספייסר שאנשיו מוכנים לקבל על עצמם 1929בשנת  

 83כגורם האחראי לביטחון במחוז הצפוני.  KAR-את האחריות, החליפה משטרת קניה את ה

בתו ספורט  של  גם תרבות  ספייסר  קידם  קניה,  שיזם במשטרת  המקצועיים  לשינויים  ך במקביל 

 84המשטרה, בדומה לדוביגין, וכן יזם, לראשונה, אימוץ מדים אחידים למשטרה.

עצמו  ספייסר  ויעיל.  מקצועי  משטרה  כאיש  אותו  שהעריך  דוביגין,  ידי  על  אישית  נבחר  ספייסר 

, מעט אחרי שנכנס 1931העריץ את דוביגין, על פי עדותו של חיים ארלוזורוב ששוחח עימו באוגוסט  

 85לתפקידו. 

 

 
78 The official records of the proceedings of the Legislative enya, Colony and Protectorate of K

Council 1927 Vol. 2 (Nairobi: Government Printer, 1928), pp. 512-513. 
 שם, שם.  79
80 (London: His Majesty's Stationary  Annual Report for 1928Colony and Protectorate of Kenya, 

Office, 1929), pp. 54-55. 
81 The 612. And: Colony and Protectorate of Kenya, -Kenya Legislative Council (1925) Vol. 2, pp. 611

official records of the proceedings of the Legislative Council 1926 Vol. 1 (Nairobi: Government 
Printer, 1926), p. 125.  

היו כוח אימפריאלי בפיקוד בריטי, עם נגדים וקצינים זוטרים מקומיים, שבעיתות שגרה תפקד כז'נדרמריות   KAR- ה 82
 במושבות הבריטיות במזרח אפריקה, ובעתות חירום שימש כחלק מהכוחות המזויינים. 

83 (London: His Majesty's Stationary  929Annual Report for 1Colony and Protectorate of Kenya, 
Office, 1930), p. 64. 

84 Spicer (2010). 
 יהודה>. - , בתוך <אתר פרוייקט בן1931באוגוסט    10חיים ארלוזורוב, רישום ביומן,   85
 https://benyehuda.org/arlosoroff/jj_aug1931.htmlURL:  



112 
 

 דוביגין-משטרת ספייסר
אוגוסט   בתחילת  לתפקידו  נכנס  את 1931ספייסר  עזב  שמאברוגורדאטו  אחרי  חודשים  שלושה   ,

הארץ. סונדרס, ששימש כממלא מקום המפקד, ומספר מפקדי מחוזות שראו עצמם כמתאימים 

המשיכו  אך  המינוי,  מעצם  מקופחים  עצמו  חשו  מאברוגורדאטו,  של  מקומו  את  למלא 

 86. בתפקידיהם

ספייסר, שכבר בקניה החל במדיניות של איסוף שיטתי של סטטיסטיקה, הורה על ריכוז נתונים 

באופן מסודר, ועל הוצאתו של סיכום שנתי של פעילות המשטרה בתחילת השנה העוקבת. הסיכום 

הוצאה של סיכומים שנתיים   ., היה מודל ראשון מסוגו1932, התפרסם בשנת  1931הראשון, של שנת  

העולם -מבוססי מלחמת  בשנות  הפסקה  עם  המנדט,  סיום  עד  ברציפות  נמשכה  סטטיסטיקה, 

 87השנייה, ולאחר מכן אומצה באופן מלא על ידי משטרת ישראל. 

ממחיש את סדר העדיפויות במימוש המלצות דוביגין: השלמת    1931הסיכום השנתי הראשון של  

 ני ארצי ללימודי משטרה וחיזוק משמעותי של הבולשת. הקמתו של בית ספר מודר

, עוד לפני הגשת המסקנות הסופיות 1930תהליך תכנון המבנה הפיזי של בית הספר החל בפברואר  

של דוביגין. דוביגין העביר לקינגסלי הית' טיוטה מן מהמסמך המתגבש, ותוך התבססות עליה, החל 

לבני להביא  שנועד  הית' בתהליך  ליד ארמון קינגסלי  דוביגין,  בית הספר באתר שעליו המליץ  ית 

גורמים   88הנציב.  הגיעו  פעם  שבכל  אלא  הקרקע,  את  לרכוש  ניסיונות  נעשו  וחצי  משנה  למעלה 

מתוך הבנה שהתהליך    חדשים שטענו לבעלות על חלקות שונות בתוך התחום המיועד לבית הספר.

ת האפשרות להקים את בית הספר בצמוד הזה עלול להימשך עוד שנים, ביקש ספייסר לבדוק א

קבע   הוא  הריסון,  עם  ספייסר  שקיים  סיור  בעקבות  הצופים.  בהר  הבריטית,  הסקציה  למתקן 

מתחם  את  מקומיים,  ולשוטרים  בריטיים  לשוטרים  ההכשרה  את מתקני  להכיל,  יכול  שהמקום 

ים וכן את סדנאות המגורים של שוטרי הסקציה הבריטית של אזור ירושלים, מגורי משפחות ורווק

 89הרכב של המשטרה. 

בשנת   רק  הושלמה  החדש  המתחם  פעל 1937השלמת  שעדיין  הספר,  בבית  ההכשרה  תוכן  אבל   ,

במגרש הרוסים, כבר השתנה והותאם לתפישה שהביא דוביגין מציילון. חניכי קורסי השוטרים, 

אל, פלומר וצ'נסלור), שכמה מהם התקיימו במקביל בכל פעם,  חולקו לארבעה בתים (אלנבי, סמו

 90ולאורך ההכשרה הסגל עודד תחרותיות ביניהם שנועדה לדחוף אותם להשתפר. 

הכשרה  וכלל  להכשרתם,  השני  בחודש  רק  החל  המקומיים,  של השוטרים  בנשק  האימונים  שלב 

הסמכות  הבהרת  כללה את  ההכשרה  שוטר.  כל  של  האישי  נשקו  שיהיה  ברובה,  בשימוש  בעיקר 

לשימוש של   החוקית  לטווחים  בעיקר  נערכו  המטווחים  מטווחים.  ולבסוף  הכלי  הכרת  בנשק, 

 91מאתיים מטר.

 
86 Horne, p. 163. 
 אל "דין וחשבון שנתי", ומאז היא מפרסמת "שנתון סטטיסטי", מדי שנה. הוציאה משטרת ישר  2010עד שנת  87
 . 4062/7- , אמ"י, מ1930בפברואר   17מכתב מהמחלקה לעבודות ציבוריות לקינגסלי הית',   88
 , שם. 1933בפברואר  Wauchope  ,(8ווקופ ( ארתור  , מכתב מספייסר לנציב העליון 89
 ). 1939. להלן: כהן ( 59, 45, 20), ע"ע 1939(ירושלים: אחיאסף,   הלאומיהשוטר העברי בביתו  יצחק י. כהן,  90
 . 66-70, 60-62שם, ע"ע  91
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כעת, לאור המלצותיו של דוביגין, על גוון אזרחי יותר למשטרה, תוך שמירה על המשך הכשרות 

על רקע העדר רקע של   –ביטחוניות   בין השאר,  נדחתה מועמדתם,  גם שוטרים שבעבר  התקבלו 

בכוחות המ ברובם    92זויינים. שירות  היו  עדיין  רכובות,  ביחידות  שיועדו לשרת  בריטים  זאת,  עם 

 93הגדול יוצאי הכוחות המזויינים. 

כושר גופני, ירי   –ההכשרה הבריטית עדיין כללה שלב מקדים שכמעט כולו היה ביטחוני במהותו  

הבריטית, ברובה, אקדח ובמקלע. המדריכים היו ברובם כאלה שעסקו בהכשרת שוטרי הסקציה  

ולפניה בהכשרת הז'נדרמריה הבריטית. מכיוון שהמגוייסים בשלב זה, התחלקו לכאלה שהיה להם 

רקע צבאי וכאלה שהיו נטולי רקע שכזה, נקבעו שני מסלולי הכשרה. מגוייסים בעלי רקע צבאי 

וכ  ותפקידיה,  המשטרה  לסמכויות  בנוגע  כללית  הכשרה  שיכלול  שבועיים,  בן  קצר  רענון  ן יעברו 

שלושה  בן  קורס  יעברו  צבאי,  רקע  ללא  שמגוייסים  בעוד  גופני,  ואימון  סדר  תרגילי  מטווחים, 

  94למחצה. -חודשים, שיכלול הכשרה משמעותית יותר, בתחומים הצבאיים

רשמיים -ככל שעבר הזמן, פחת מספרם של המגוייסים בעלי הרקע הצבאי, ואחרי כמה מחזורים לא

י הרקע הצבאי. להכשרה זו היה החיסרון משמעותי, שכן עקב  הופסקה ההכשרה המקוצרת לבעל

 95משכה הקצר, בוגריה בעצם כמעט ולא למדו דבר על עבודת משטרה.

משך קורס ההכשרה הבסיסי עבור שוטרים בריטיים, עמד, כאמור, על שלושה חודשים.  הקורס 

 96שיעורים, בכיתה ומחוצה לה: 343כלל 

 השיטור הבסיסי לשוטרים בריטים: מבנה קורס 4טבלה 

 מספר שעות לתחום  מספר שעות נושא תחום 

הכשרות צבאיות 

 למחצה -וצבאיות

 165 11 שימוש באקדח (כולל מטווחים) 

 36 שימוש ברובה (כולל מטווחים)

 23 שימוש במקלע (כולל מטווחים) 

 66 תרגילי סדר (כולל חמושים) 

 8 ג'יו ג'יטסו 

 11 גופניאימון 

 10 עזרה ראשונה 

 178 128 שיעורי חוק ותפקידי המשטרה הכשרות מקצועיות 

 36 לימודי ערבית 

 12 הרצאות מיוחדות

 2 ידע כללי 

 343 343  סה"כ 

 
92 (London: Hodder &  Just the job: Some experiences of a colonial policemanGeoffrey J. Morton, 

Stoughton, 1957), pp. 17-18. See: Morton. 
93 (London: Minerva, 1997), p. 9. See: Binsley. Police Service The PalestineJack Binsley,  
 . 19שם, ע"מ   94
 שם, שם.  95
96 (Jerusalem: Government  Annual Administrative Report 1932Palestine Police and Prisons, 

Printing House, 1933), p. 8. See: PP Annual Report (1932). 
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התייחס ספייסר המנדט,  משטרת  במסגרת  בריטים  שוטרים  של  ההכשרה  על  שכתב  במאמר   ,

למחצה, הימים -לשאלת ההכשרות הצבאיות של המגוייסים החדשים: "מכיוון שהכוח הוא צבאי

הסדר  ותרגילי  הסדר  תרגילי  יסודות  את  האזרח,  את  ללמד  מיועדים  (בהכשרה)  הראשונים 

כיצד המגוייס  לומד  כן,  כמו  גם   החמושים.  ציין  ספייסר  לואיס".  ובמקלע  באקדח  להשתמש 

לפיזור  ככלים  הרובה,  ובקת  באלה  בשימוש  וכן  ג'יטסו  בג'יו  הכשרה  עוברים  שהמגוייסים 

ספייסר ציין שישנה הכשרה נרחבת גם בנוגע לסמכויות השוטר ומדי יום ישנו לפחות    97התפרעויות. 

 כרים רק בהמשך המאמר.  שיעור אחד, בן שעה, בשפה הערבית, אבל כל אלה, מוז

), מראה את הפער,  Semi-Militaryלמחצה (-הודאתו המפורשת של ספייסר שהמשטרה היא צבאית

דוביגין לבין המציאות, שחייבה   שגם  לבנות משטרה אזרחית במהותה,  בין הרצון  לו,  היה מודע 

 למחצה. -השקעה של קרוב למחצית מזמן ההכשרה, בתחומים הצבאיים

המגוייסים  ואת  הבריטית  הסקציה  את  שימשו  ואשר  הצופים,  בהר  קיימים  שהיו  המתקנים 

בשנת   ורק  רע,  במצב  היו  החדשים,  ה1937הבריטים  כשנחנך  הצריפים ,  ננטשו  החדש,  מתקן 

 98והאוהלים ששימשו את השוטרים קודם לכן.

לא השאירו מקום להשאירו בתפקידו,  ברודהרסט,  על ראש הבולשת,  דוביגין  דבריו הקשים של 

- ל  1920), ששימש בתפקיד זה בין  Quigleyהוא הוחלף על ידי יוג'ין פטריק קוויגלי (  1930ובאמצע  

 על מחוז יפו.  , ולאחר מכן עבר לפקד1922

התגייס לשורות הצבא. הוא שירת בתחילה   1914, ובשנת  RIC-שירת קוויגלי ב  1914-ל  1909בין  

בחזית המערבית, זכה להערכה על אומץ לבו וקודם לקצונה. אחרי שיחידתו הצטרפה לכוח המשלוח 

ייתכן   99בפיקוד אלנבי, הוא שירת כקצין מטה, במצרים ואחרי כן בממשל הצבאי בארץ ישראל. 

שעובדת היותו אחד היחידים מבין קציני הצבא ששירתו בארץ בראשית המנדט שהיה לו גם ניסיון 

 כשוטר, הביאה למינויו לתפקיד ראש הבולשת בשנותיה הראשונות של המשטרה.  

הוא חזרתו לתפקיד של קוויגלי נעשתה על תנאי, ובפועל, עוד לפני הגעתו של ספייסר לארץ ישראל,  

 100שה ממושכת, במהלכה שימש בתפקיד קינגסלי הית'. יצא לחופ 

ההכשרה -קינגסלי תחום  את  להוביל  כראוי  אותו  וראה  מתפקודו  מאוד  התפעל  שדוביגין  הית', 

במשטרה המתחדשת, מונה על ידי ספייסר לראש הבולשת. הבולשת, שדוביגין וספייסר ראו אותו 

המשטרה,   בעבודת  המרכזי  איגם  להיות    יועדה ככלי  הפוליטיגוף  המודיעין  של   העיקרי  סוף 

הית' מונה לעמוד בראש המחלקה אבל הובהר -המשטרה בפרט ושל ממשלת המנדט בכלל. קינגסלי

יועד להוביל את תחום ההכשרה במשטרה. האיש שיועד  זמני, שכן הוא  לו מראש שהמינוי הינו 

 101ייסר בקניה. לעמוד בראש המחלקה באופן קבוע, יהיה הארי פטריק רייס, ששירת תחת ספ

 
97 Metropolitan Police College ceman in Palestine," iraining of the British PolR.G.B. Spicer, "The T

Journal 2, no. 1 (1936), pp. 94-98. 
98 Imray, p. 11. 
99 128.-Civil Service list 1932, pp. 127 

 שם, שם.  100
101 Horne, p. 164. 
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 1913, והתגייס בגיל עשרים למשטרה במושבת הכף, שהפכה בשנת  1886רייס נולד בבריטניה בשנת  

בדרגת קפטן,   KAR-למשטרת דרום אפריקה. כאשר פרצה מלחמת העולם הראשונה הצטרף רייס ל

. רייס  ASPוהתגייס למשטרת קניה בדרגת    KAR-עזב את ה  1919ושירת במזרח אפריקה. בשנת  

ישיר של ספייסר.    13שירת במשטרת קניה במשך   בין מקימי   הואשנים, שש מתוכן כפקוד  היה 

ספייסר מחוז.  כמפקד  גם  ושימש  בקניה,  ובשנת    הבולשת  מאוד,  אותו  בהתאם 1929העריך   ,

 KPM.(102להמלצתו, זכה רייס במדליית המשטרה המלכותית (

 לי ככ , הייתה משמעותית מאוד בכל הנוגע לביסוס עבודת המודיעין  1932הגעתו של רייס לארץ ביולי  

י,  מרכזי בהיערכות הביטחונית המשטרתית. רייס היה ראש הבולשת הראשון בעל ניסיון קולוניאל

ביטחוני במודיעין  צורך  היה  שירת,  הוא  בהן  המשטרות  פעילות משטרתית -ובשתי  עבור  פוליטי, 

הכף התמודדה עם חדירות של בני שבט ההררו -בתחום הביטחון: בדרום אפריקה, משטרת מושבת

)Herero.הגרמני מהצבא  כשנסוגו  המושבה,  לתוך  שנמלטו  המחוז    103),  היה  שצויין,  כפי  בקניה, 

י ביטחוני הצפוני  כגוף  המשטרה  שימשה  המקרים  בשני  סומאליים.  שבטים  של  לפשיטות  עד 

ו שבאחריותה,  השטח  על  הגנה  ליחידות היא  שתכליתו  סיוע  שתכליתו  מודיעין  מערך  הפעילה 

 המשטרה בשטח.

חשוב להדגיש שספייסר החל את המהפכה בתחומי החקירות והמודיעין עוד לפני שרייס הגיע. בשנת  

ד  1931 לשונתה  והועלתה  הבולשת,  ראש  של  התקן  כולה Deputy Commandant-רגת  ליחידה   .

 104תקנים של שוטרים וקצינים.  37נוספו 

רייס כדי לשפר את יכולות הבולשת, הן בתחומי החקירות והן  ו  ו ספייסרבמהלך השנים הבאות פעל

יזם הבאתם של כלבי משטרה ראשונים לארץ. הכלבים הובאו   ספייסר. כך למשל,  בתחומי המודיעין

גם    105תיקים.  99-, נעשה שימוש בכלבים בלדוגמא,  1935ושולבו בחקירות. בשנת    מדרום אפריקה

ומעבדות טביעות האצבע והבליסטיקה, סייעו בהשגת פריצות דרך מערך הזיהוי הפלילי התרחב,  

  106במספר חקירות.

 107מדורים: 7-בסך הכל חולקה הבולשת ל 

 ולוגיסטיקה. מינהלה – Aמדור 

 . מדור רישום – Bמדור 

 מירשם וזיהוי פלילי. המדור כלל את המעבדות השונות.  – Cמדור 

 
102 (Jerusalem: Government Printing Press, 1933), p.  Civil Service List 1933Government of Palestine, 

134. See: Civil Service list 1933. And: The Official Gazette of the East Africa Protectorate, 28 
January 1920, p. 57.  

And: The London Gazette, issue 33472, 1 March 1929, p. 1446. 
מערב אפריקה (כיום נמיביה), וכשנתקל בהתנגדות של בני  -הגרמני במושבה הגרמנית דרום  פעל הצבא  1908- ל 1904בין  103

 . 2015ההררו, פתח בקמפיין שיטתי שהביא להשמדת רוב בני ההררו. גרמניה הכירה רשמית באחריותה בשנת 
104 ent (Jerusalem: GovernmAnnual Administrative Report 1931 Palestine Police and Prisons, 

Printing House, 1932), pp. 4, 15. See: PP Annual Report (1931). 
105 (Jerusalem: Government  Annual Administrative Report 1935Palestine Police and Prisons, 

Printing House, 1936), pp. 43-45. See: PP Annual Report (1935). 
 לזיהוי פלילי במסגרת חקירת פעילות טרור, ראה בהמשך פרק זה. להרחבה על שימוש במעבדות  106
107 5), p. 37.PP Annual Report (193 



116 
 

אודות פעילות פוליטית יהודית וערבית,   מדור הפוליטי. המדור עסק באיסוף מודיעיןה  –   Dמדור  

המדור גם עסק באיסוף וניתוח חומר תוך מתן דגש רב למתרחש בדרגי ההגנה של הזרמים השונים.  

מודיעיני שוטף בניסיון לזהות גורמים שעסקו בטרור. תוצרי המדור הופצו כדיווחי מודיעין יומיים 

 AOC.108-ותקופתיים, והועברו לנציב העליון ול

 הגירה, התאזרחות וגירוש. – Eמדור 

 כלבי המשטרה.  – Fמדור 

 חקירות כלליות.  – Gמדור 

רק שניים למרות השיפור הגדול שהתחולל בבולשת במחצית הראשונה של שנות השלושים,  למעשה,  

באיסוף מודיעין. כוח האדם שעמד לרשות הבולשת, מתוך שבעת מדורי הבולשת עסקו באופן שוטף  

לא מתוכם    15-איש, כולל רייס עצמו, ו  52  הכל  וגבל למדי: הבולשת העסיקה בסךהיה גם הוא מ

אילוצים שהותיר הבתוך סד    109היו אנשי משטרה, אלא אזרחים שהועסקו בתפקידים פקידותיים. 

לכלל משימות איסוף המודיעין וניתוחו בכל הארץ, הייתה חובה שוטרים    30-בידי רייס לא יותר מ

העיסוק הנרחב בתחום הפוליטי ברמה הארצית, בא בהכרח על חשבון חיזוק עדיפויות, ולקבוע סדרי  

המחוזות. ברמת  איסוף  במחוזות,   יכולות  האדם  כוח  מצוקת  על  חלקי,  באופן  ולו  להתגבר,  כדי 

פלילי, טיפול העבירה הבולשת השתלמויות במחוזות בתחומים שונים של חקירה, כגון חוק, זיהוי  

 110תשאול. בזירות עבירה ו

בשנתיים הראשונות שלו בארץ ישראל, התמודד ספייסר עם השלכותיהן של וועדת בדיקה שמשרד 

הוועדה,    111האוצר שלח לארץ כדי לבדוק את מה שזוהה כניהול גרוע של תקציב ממשלת המנדט.

) או'דונל  ג'יימס  סר  כולל O'donnellבראשות  בתקציב,  נרחבים  לקיצוצים  מקום  שיש  סברה   ,(

לקצץ   ספייסר  נאלץ  מכך  כתוצאה  המשטרה.  בדרגות   7בתקציב  בכירים  בריטים  קצינים  תקני 

DDSP   ו-ASP  ,112תקני שוטרים מקומיים.  139-תקני נגדים מקומיים ו  15, תקן של מפקח מקומי 

מ המנדט  במשטרת  האדם  כוח  מצבת  ירדה  הכל  לשו  2,513-בסך  את   2,306-טרים,  שוטרים. 

ניצל ספייסר כדי להמשיך ולהגדיל את חלקם של השוטרים שאינם ערבים.  הקיצוצים הכפויים, 

מתוכם אינם ערבים.   49.6%-שוטרים, ש  2,420יעדו המקורי של דוביגין היה כוח משטרה שמונה  

 ספייסר פעל במלוא המרץ כדי להתקרב ליעד זה:

 

 

 

 
 . 43-39שם, ע"ע  108
 . 37שם, ע"מ  109
 . 80חרובי, ע"מ  110
 . 1931באוגוסט    10חיים ארלוזורוב, רישום ביומן,   111

https://benyehuda.org/arlosoroff/jj_aug1931.html 
112 Middle Eini, "Government Fiscal Policy in Mandatory Palestine in the 1930s", -Roza I. M. El

Eastern Studies, Vol. 33, No. 3 (1997), pp. 575-576. And: PP Annual Report (1932), pp. 3-4. 
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 1928-1936113המנדט משטרת : 5טבלה 

 ערבים-אחוז לא סה"כ  נוצרים-ערבים מוסלמים אחרים  יהודים  בריטים שנה 
1928 213 308 6 1,122 273 1,922 27.4% 
1929 407 287 5 1,114 244 2,057 34% 
1930 683 309 4 1,186 274 2,456 40.6% 
1931 695 358 4 1,184 272 2,513 41.9% 
1932 682 325 5 1,034 260 2,306 43.7% 
1933 690 309 5 1,105 272 2,381 42.2% 
1934 721 282 6 1,167 279 2,455 41.1% 
1935 746 365 7 1,187 278 2,583 43.3% 
1936 911 475 8 1,232 284 2,910 47.9% 

 49.6% 2,420 1,219 50 450 701 דוביגין
 

כאמור, כבר בחודשים הראשונים אחרי הגשת מסקנות דוביגין, התקרב מספר השוטרים הבריטים, 

איש. מספרם של היהודים, לעומת זאת, היה נמוך בהרבה מהיעד שדוביגין רצה,   700ליעד הרצוי של  

, אמנם הביאו לירידה במספר 1932-ומספר הערבים, היה גבוה משמעותית. הקיצוצים הכפויים ב

ים והבריטים, אבל הירידה במספר הערבים, הייתה גבוהה עוד יותר, והביאה את חלקם של היהוד

הקושי בהגדלת .  1928, אחרי שהיו רק מעט יותר מרבע, בסוף  44%-ערבים במשטרה, לקרוב ל-הלא

לירות פלשתינאיות   72, שעמד על בסיס של  השכר  114. מתנאי השכרחלקם של היהודים במשטרה נבע  

. בניסיון לשפר את תנאי לא הספיק לשוטרים שהיו בעלי משפחות  115דרגת שוטר,בפלשתינאי  לשנה ל

 116לירות פלשתינאיות, על מעבר בחינה בידיעת שפות בסיסית.   24ההעסקה, ניתנו תוספות של עד  

הממוצעת לנפש   ההכנסהבשנות השלושים הביאה את  גבוהה ביישוב היהודי  ה  הצמיחה הכלכלית

של   כלומר  ליר  44לרמה  לשנה,  פלשתינאיות  לות  ממוצעת.   200-קרוב  למשפחה  בקרב   117לירות 

 לירות בשנה, ושכר שוטר אפשר לקיים משפחה.  17הערבים עמדה ההכנסה הממוצעת לנפש, על  

העובדה שהצמיחה ביישוב היהודי הייתה עקבית וגבוהה, הקשתה מאוד על היכולת לשמר שוטרים, 

, 1936-ל  1933למשל, במגזר התעשייה, שגדל בין    –שהעדיפו להתפטר לטובת עבודות מכניסות יותר  

 118איש במגזר היהודי בלבד.  30,000-והגיע להיקף של למעלה מ, 50%-בקרוב ל

 
113 Administration Report 1928, p. 58. And: Administration Report 1929, p. 87. And: Administration 

Report 1930, p. 79. And: Government of Palestine, Report on the Administration of Palestine 1931 
(London: His Majesty's stationary office, 1932), p. 52. See: Administration Report 1931. And: 

Government of Palestine, Report on the Administration of Palestine 1932 (London: His Majesty's 
stationary office, 1933), p. 60. See: Administration Report 1932.And: Government of Palestine, 

Report on the Administration of Palestine 1933 (London: His Majesty's stationary office, 1934), p. 
77. See: Administration Report 1933.And: Government of Palestine, Report on the Administration of 

Palestine 1934 (London: His Majesty's stationary office, 1935), p. 86. See: Administration Report 
1934. And: Government of Palestine, Report on the Administration of Palestine 1935 (London: His 

Majesty's stationary office, 1936), p. 96. See: Administration Report 1935. And: Government of 
Palestine, Report on the Administration of Palestine 1936 (London: His Majesty's stationary office, 

1937), p. 117. See: Administration Report 1936.   
 . 109-110), ע"ע 1939כהן (  114
115 January 1938, ch. 28, TNA/CO/733/383/1.  thReport of Sir Charles Tegart & Sir David Petrie, 24

See: Tegart report. 
 . 110שם, ע"מ  116
117 14. p. Khalidi 
118 The Roger Owen, “Economic Development in Mandatory Palestine,” in: George Abed, ed., 

Palestinian Economy: Studies in Development under Prolonged Occupation (London: Routledge, 
1988), p. 23. 
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גין, תבע ספייסר את שילובה המלא של משטרת עיריית תל אביב במשטרת בהמשך להמלצות דובי

הוא סבר שהדבר יעזור להגדיל את הכוח הזמין שיעמוד לרשותו לצורך העברת תגבורות    119המנדט.

מאבקו להכפפתה המלאה של משטרת עיריית תל אביב, למשטרת . חירום, למקומות אחרים בארץ

הוכפפו    1932באפריל    1-ב  120ך מספר חודשים, עד להצלחתו. המנדט, ולשילובה המלא בתוכה, נמש

השוטרים ששירתו במשטרות העירוניות, עברו סינון   363כל המשטרות העירוניות למשטרת המנדט.  

 121שבעקבותיו הופסק שירותם של כמאה איש.

האמין שבכדי לבסס את השינויים שהוביל בארגון, בהתאם לחזון של דוביגין ושלו, צמרת   ספייסר

הפיקוד צריכה להיות מורכבת מאנשים ששותפים לחזון, ולכן שאף להשפיע על הרכב הפיקוד ככל 

שיוכל. בדומה לרייס, הביא עימו ספייסר מקניה קצין נוסף שיועד לפיקוד בכיר, הארולד סול סוויין 

)inSwa  קיבל דרגת    1933), שבשנתASP  .מהלך נוסף   122ומונה למפקד מרחב עזה שנה לאחר מכן

שהוביל ספייסר היה התחלת בניית עתודה צעירה לפיקוד בכיר, שתורכב משוטרים בריטים צעירים 

שיסומנו בשלב מוקדם כמתאימים לפיקוד בכיר, ויעברו הכשרה שבהמשכה קידום מהיר. תחנת 

כמקום שבו יוצבו השוטרים המיועדים לקידום, ובמחצית הראשונה    ורה על ידהמשטרה ברמלה נבח

, בזה אחר זה, הוקפצו אותם 1936-ל  1933של שנות השלושים, ששה שוטרים עברו את המסלול. בין  

ששת השוטרים שעברו את מסלול הקידום המהיר היו   A/ASP.123-שוטרים בדרגה, מקורפורל ל

בנוסף לשוטרים אלה, שני שוטרים נוספים   124ובעלי השכלה גבוהה.   1907-1914כולם ילידי השנים  

קודמו לתפקידי קצונה בלגיון הערבי, שחלק מקציניו נספרו, באופן רשמי, תחת המצבה של קצונת 

 125משטרת המנדט.

ע כהונתו  בתחילת  שמר  לחמישה  ספייסר  חלוקה  שכלל  המשטרה,  של  הקיים  הארגוני  המבנה  ל 

ומחוז באר שבע.  ירושלים, המחוז הדרומי  באמצע   126מחוזות, המחוז הצפוני, מחוז שכם, מחוז 

שנות השלושים שונתה הפריסה במקצת, ומחוזות המשטרה החדשים היו מחוז נצרת, מחוז חיפה, 

 127. מחוז שכם, מחוז ירושלים, מחוז יפו ומחוז עזה

, וספייסר פעל במהירות כדי לעמוד 116-ל  88-דוביגין ציין שמספר התחנות והנקודות צריך לעלות מ

 14-תחנות, ו  6נקודות. באותה שנה נפתחו    59-תחנות ו  48פעלו בארץ    1932במשימה: בסוף שנת  

שכה מגמה זו, של פתיחת מתקני משטרה והרחבה של נקודות, נמ  128נקודות הורחבו והפכו לתחנות.

 
 ,  1931בדצמבר    4חיים ארלוזורוב, רישום ביומן,   119

tps://benyehuda.org/arlosoroff/jj_dec1931.htmlht 
במהלך מאבק זה, היישוב, שרובו הגדול התנגד לביטול עצמאותה החלקית של משטרת עיריית תל אביב, היה מפוצל גם   120

די  בנוגע לאופן ההתנהלות מול הבריטים. פיצול זה נבע בעיקר מחיכוכים פוליטיים בין הנהגת עיריית תל אביב, שהייתה בי
 הגוש האזרחי, לבין המחלקה המדינית בסוכנות, שהייתה בשליטת מפא"י. 

121 PP Annual Report (1932), p. 4. 
122 Civil Service list 1939, p. 220. 
123 A/ASP  – ASP   .בפועל, כשהקידום לדרגה מלאה, התרחש כעבור מספר חודשים, במידה והקצין עמד בתקופת הניסיון 
124 ), 4(Jerusalem: Government Printing House, 193 Annual Report 1933Palestine Police and Prisons, 

p. 7. See: PP Annual Report (1933). And: Palestine Police and Prisons, Annual Report 1934 
(Jerusalem: Government Printing House, 1935), pp. 7-8. See: PP Annual Report (1934). And: Palestine 
Police and Prisons, Annual Report 1936 (Jerusalem: Government Printing House, 1937), p. 1. See: PP 

Annual Report (1936).   
), היה לימים מייג'ור גנרל בלגיון, ופיקד על הכוח שלו ממערב לירדן  Lashהקצינים, נורמן אוליבר לאש (אחד משני   125

 במלחמת העצמאות. 
 . הה לפריסתה במחצית השנייה של שנות העשריםשהייתה ז,  1932- מפת פריסת המשטרה ב, 3ראה נספח   126
127 .I (Table of contents)), p. 6PP Annual Report (193 
128 ), p. 14.Annual Report (1932 PP 
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ובסוף   הבאות,  השנים  בשלוש  המשטרה    1935גם  ו  56הפעילה    116בדיוק    –נקודות    60-תחנות 

 129יחידות משטרה טריטוריאליות.

רובם הגדול של מבני המשטרה החדשים שנבנו, היו מבנים קטנים בני קומה, שכללו מספר משרדים, 

לת הסוסים. המבנים תוכננו משרד קבלה, חנייה לכלי רכב ואורווה קטנה או עמדה לקשירת והאכ

), Harrisonעל ידי האדריכל הראשי של המחלקה לעבודות ציבוריות, אוסטין סנט בארב הריסון (

  130ומיקומם נקבע על ידי ספייסר, בהתאם לקווים הכלליים שהגדיר דוביגין.

וספייסר דוביגין  שייחסו  החשיבות  על  מלמד  המבנים  של  אופי   מיקומם  תנועה.  לצירי  לנגישות 

המבנים ומיקומם הטופוגרפי של כמה מהם, מעידים שאפשרות שהמבנים הללו יהפכו בעצמם ליעד 

 ואדי לתקיפה, לא נלקחה בחשבון. כך לדוגמא שוטרים בריטים כינו את נקודת המשטרה שהוקמה ב

וי בעובדה שהנקודה אמנם מקורו של הכינ  Spicer's folly .(131חרמיה, בשם "האיוולת של ספייסר" (

שכנה בצמוד לכביש ראשי, אך נבנתה בנקודה הנמוכה ביותר בתוך ואדי צר, שנשלט טופוגרפית הן 

 132ממזרח והן ממערב.

התנועה הייתה תחום עיסוק משטרתי קלאסי, שספייסר הקדיש לו זמן רב. מספר כלי הרכב בארץ 

היו בשטח המנדט   1933: בסוף  30-ה  ישראל גדל בקצב מהיר מאוד במחצית הראשונה של שנות

לצד הגידול במספר כלי .  11,874-המספר כמעט הוכפל, והגיע ל  1935ובסוף  כלי רכב רשומים,    6,007

דרכים בתאונות  הנפגעים  ובמספר  דרכים  תאונות  במספר  משמעותי  גידול  היה   44-מ  –  הרכב, 

מספר   133אנשים.   415בהן נהרגו  ,  1935תאונות קטלניות בשנת    65-, ל1931תאונות קטלניות בשנת  

הביא    134, התאונות הגדול, הן ביחס למספר כלי הרכב והן ביחס למספר התושבים בארץ באותה עת

, למרות גידול משמעותי נוסף במספר 1937-1936להתמקד באכיפה והסברה, ובשנים    את ספייסר

 1937.135בשנת    119-, ול1936בשנת    129-, ירד מספר ההרוגים, ל15,641-ל  1937-כלי הרכב, שהגיע ב

בנקודות  הבריטים  השוטרים  את  ולפזר  דוביגין  של  המלצותיו  פי  על  לפעול  ניסיון  עשה  ספייסר 

סמוכות סיוע    ותחנות  להגיש  שיוכלו  בכדי  יהודים,  יותקפו.  ליישובים  ואלה  יהודי במידה  שוטר 

היה    כהןהביא מספר דוגמאות לפריסת שוטרים בתחנות בצפון.  יצחק י. כהן,  ,  30-ששירת בשנות ה

ניתן לראות   מהמספרים שהביאמוטרד ממספרם הנמוך של שוטרים יהודים באותן יחידות, אבל  

יחידה,  כיצד מספר הבריטים   לריכוז של עולה ככל שהיחידה  בכל  יותר  גדולה  נמצאת בסמיכות 

כפר גלעדי, הסמוכה ליישובים יהודיים, כמו  כפר חלסה שבאצבע הגליל,  תחנת  ב  :יישובים יהודיים

 עכו,ב. לעומת זאת,  1933שוטרים ערבים בשנת    6-שוטרים בריטים ו  21ה ויסוד המעלה, היו  מטול

שוטרים ערבים, ומספר קטן של בריטים   80, היו  שלא היו יישובים יהודיים בקירבה מיידית אליה

  136ויהודים. 

 
129 , p. 13.)6PP Annual Report (193 
130 ., p. 129Kroizer (2004) 
131 0224. See: -1948, p. 232, MECA, GB 165-A register of Police Owned buildings in Palestine, 1920

Police buildings register.   
   .4ראה מפה בנספח   132
133 61.  -60. p), p6. And: PP Annual Report (19342PP Annual Report (1932), p.  
תאונות קטלניות, בהן נהרגו    286מליון כלי רכב מנועיים, והתרחשו בה   3.495-היו בישראל כ 2018לשם השוואה, בשנת  134

 בני אדם.   316
135 (Jerusalem: Government Printing  Annual Administrative Report 1937, Force Palestine Police

House, 1938), pp. 38, 41. See: PP Annual Report (1937). 
 . 155-157), ע"ע 1939כהן (  136
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בות. מעבר לשינויים במבנה המשטרה, ספייסר ניסה גם לחזק בתוכה את תחושת השייכות והמחויי

בין השאר, להטיף לשוטריו הבריטים הובילה אותו,  זו  צעיר  שלא להתחתן  גישה  נהג בגיל  . הוא 

 A young policemanהוא שוטר צעיר פגום" (  –להשמיע באזניהם את המשפט "שוטר צעיר נשוי  

married is a young policeman marredשכ וסיפר  כששמע ש),  התארס.  הוא  בציילון,  שירת 

הממונה עליו על האירוסין, הוא מיהר להודיע לספייסר שהוא יוצב באזור שנשים אירופאיות לא 

לא ברור האם הממונה המדובר   137יכולות להתגורר בו. בעקבות זאת, ביטל ספייסר את אירוסיו. 

מד על יכולתו של הממונה הוא אכן דוביגין, אבל הדבר מתקבל על הדעת, בהתחשב בתיאור המל

 להחליט במקום על שינוי מקום הצבה לאזור אחר לחלוטין באי. 

תחום אחר שבאמצעותו ניסה ספייסר לבנות מחוייבות לארגון, בנוסף על שיפור כשירות של אנשיו,  

היה הספורט: תחום הספורט, שהיה חביב במיוחד על ספייסר, קיבל דגש מיוחד. שוטרים שהצטיינו 

ספורט תחרותיים, בעיקר כאלה שספייסר אהב באופן אישי, כמו קריקט ואגרוף, קיבלו זמן בענפי  

מיחידות  קבוצות  התחרו  בהם  שונים,  טורנירים  והתקיימו  ליגות  הוקמו  להתאמן.  כדי  מיוחד 

המטה, מבית הספר והמחוזות השונים. הכדורגל היה פופולרי במיוחד בקרב השוטרים הבריטיים,  

  138רניר שנתי, שהקבוצה הזוכה בו, קיבלה את "גביע דוביגין". וספייסר חנך טו

פעל   1932רמת הכדורגל בקרב השוטרים הבריטיים הייתה גבוהה בהרבה מהמקובל בארץ, ובשנת  

לצרף את נבחרת המשטרה להתאחדות הכדורגל שהוקמה בסוף שנות העשרים. קבוצת הכדורגל 

בארץ. הראשונה  ה"דאבליסטית"  והייתה  ובגביע,  באליפות  שנה  באותה  זכתה  המשטרה  עם   של 

של מחאות  בעקבות  המשטרה   זאת,  פרשה  הוגן,  לא  כשיפוט  שזיהו  מה  על  אחרות  קבוצות 

כנשיא ששימש  עצמו,  ספייסר  בליגה.  את -מהשתתפות  סיים  הוא  גם  ההתאחדות,  של  כבוד 

  139תפקידו.

בענפים  לשוטרים שהצטיינו  מיוחד שנתן  ביחס  גם  ביטוי  לידי  לספורט באה  אהבתו של ספייסר 

 140שונים וייצגו את המשטרה בתחרויות. 

וב פיקודיו של ספייסר נטו להעריך אותו, אך ככל הנראה, הייתה בו נטייה לעימותים עם אנשים  ר

) פיק  פרדריק  הערבי,  הלגיון  למפקד  ביחס  התנהגותו  היא  זה,  ליחס  דוגמא  חיבב.  ).  Peakeשלא 

, אבל מעשית הוא היה כפוף DSPבאופן פורמלי הוגדר פיק כקצין בכיר במשטרת המנדט, בעל דרגת  

ישירות לנציב העליון. ספייסר נהג להציגו בפני אנשים מבחוץ, כ"אחד מקציניי", בידיעה שהדבר 

 141הרגיז את פיק.

המשטרה  למפקד  שמונה  אחרי  רק  דבר,  של  בסופו  והתחתן,  רבה,  לשמרנות  נטה  עצמו  ספייסר 

ב צעירים  שוטרים  של  לנישואים  התנגד  הוא  כאמור,  ניסיונו בקניה.  מתוך  גם  שירותם,  מהלך 

בציילון, אך ככל הנראה גם עקב חשיפתו בקניה לקבוצה גדולה של אירופאים שקיימו אורח חיים 

אף שלח מכתב נזעם   1936מתירני במופגן. גישה זו ליוותה אותו גם במהלך שהותו בארץ, ובפברואר  

 
137 Imray, p. 28. 
138 Horne, p. 355. 
139 , th, October 26The Palestine Bulletin1933", -Unkowns author, " Palestine Football prospects 1932

, 1932, p. 4. th, May 8The Palestine BulletinAnd: Unkowns author, "Football cup final", 1932, p. 3. 
, 1931, p. 3.  th, November 8The Palestine BulletinAnd: Unkowns author, " Palestine Police sports",  

140 22.-Imray, pp. 16 
 . 15שם, ע"מ   141
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בריטית על ידי תושבים מקומיים. לנציב העליון, בעקבות תלונתו של זה על מקרה אונס של צעירה  

ספייסר ציין שלא מדובר בתופעה נפוצה, אך כתב שהוא רואה סכנה חמורה לביטחון הציבור, באופן 

הלבוש של צעירות יהודיות, אותו הגדיר כחשוף מדי. הוא טען שיש לראות את הגברים הערבים 

 142כמוסרים ביותר, לאור העובדה שאין יותר מקרי אונס בארץ.

 

 1933אוקטובר ב רות הסדרהפ
מהגרים  כניסת  מניעת  של  האמריקנית  המדיניות  המשך  לצד  בגרמניה,  לשלטון  הנאצים  עליית 

- גבר מאוד זרם העולים היהודים לארץ ישראל, והגיע ליותר מ  1933חדשים, הביאה לכך שבשנת  

  1932.143בשנת  9,000- איש, בהשוואה לכ 0,0003

גיבה בדאגה לגידול בקצב העלייה היהודית, ובמקביל לפעילות הנהגת התנועה הלאומית הערבית ה

הציבור  מצד  למחאה  לקרוא  החלה  העלייה,  להפסקת  בדרישה  המנדט,  שלטונות  מול  פוליטית 

ב בכיר במחלקת המזרח1933באוקטובר    5-הערבי.  פקיד  ציין  א. של  התיכון  -,  משרד המושבות, 

), כי העיתונות הערבית מתבטאת  בחריפות רבה נגד העלייה היהודית ותוקפת Robinsonרובינסון (

כחוסר העיתונים  על מה שהגדירו  ב-את ההנהגה הערבית  הוועד   8-מעש.  נציגי  נפגשו  באוקטובר 

הפועל הערבי, עם הנציב העליון ווקופ ודרשו לעצור את העלייה לאלתר. אחרי הפגישה הם הכריזו 

),  Hall-Hathornהול (-המזכיר הראשי ג'ון הות'ורן  144באוקטובר.  13-ים בעל שביתה כללית שתתקי

חוסייני והודיע לו שלא יינתן -נפגש עם המזכיר הכללי של הוועד הפועל הערבי, מוסא כאט'ם אל

 145רישיון להפגנה. משמעות האזהרה הייתה שמי שישתתף בהפגנה, יוגדר כמפר חוק.

המזרח מחלקת  וויל-ראש  אוון  (התיכון,  שלדעתוWilliamsיאמס  כתב  אף  לכל    ,)  נחרצת  תגובה 

  1929146.אירועי התפתחות, עשוייה למנוע התדרדרות לאירועים דוגמת 

ואנשיו,  רייס  ידי  על  שנאסף  גולמי  מודיעין  על  שלהם  ההערכות  את  ביססו  הבכירים  הפקידים 

בנ דוביגין.  של  להמלצות  בהתאם  המנדט,  בממשלת  האזרחיים  לגורמים  למודיעין והועבר  וסף 

דאג רייס להפיץ סיכום שבועי מטעם הבולשת, שבו צויינו כל הידיעות שאותן   1932גולמי, מאז קיץ  

 147זיהה כחשובות מספיק בכדי להעביר לעיונם של מקבלי ההחלטות.

) וויינרייט  וויליאם  ), מהוותיקים והמנוסים בקרב Wainrightמפקד מחוז ירושלים היה פרדריק 

. הוא שירת בהודו 18והתגייס למשטרה בהודו בגיל    1881ארץ. וויינרייט נולד בשנת  אנשי המשטרה ב

. עם הקמת המשטרה, צורף 1918הגיע לארץ בשנת    ובשורותיוהתגייס לצבא,  אז  ,  1916עד שנת  

אליה ומונה למפקד המחוז הדרומי, שכלל את מישור החוף הדרומי, מיפו דרומה, וכן את הנגב כולו. 

תפקיד מאי    במסגרת  אירועי  עם  מתמודד  עצמו  מצא  של 1921זה  הקשות  התוצאות  למרות   .

 
 . S25/22735,  ארכיון ציוני מרכזי (להלן: אצ"מ), 1936בפברואר  19מספייסר לווקופ,  מכתב  142
143 Palestine Royal Commission Report Presented by the Secretary of State for the William Peel, 

Colonies to Parliament by Command of His Majesty (London: His Majesty’s Stationery Office, 
1937), p. 82. See: Peel report. 

 להלן: דו"ח וועדת פיל. 
 . TNA/CO/733/239/1,  1933באוקטובר   10מיזכר של רובינסון,   144
145, p. 5. See: Administration Report 1933 
 . TNA/CO/733/239/1, 1933באוקטובר  10מיזכר של וויליאמס,  146
147 Administration Report 1933, p. 7. 
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האירועים, חקירה שנערכה, ניקתה אותו מאחריות שכן הזהיר מראש שהכוחות העומדים לרשותו 

ואילך הוא שימש כמפקד מחוז ירושלים, אך שהה בחופשה   1926הם מועטים ובלתי כשירים. משנת  

 148והוא הצליח לחזור לארץ רק אחרי שהאירועים הסתיימו., 1929אירועי  בבריטניה כשפרצו 

ב  וויינרייט אלימה  להתפרצות  האפשרות  על  שנודע  מרגע  במהירות  בשיתוף   13-פעל  באוקטובר. 

) קמפבל  פרנסיס  אדוורד  ג'יימס  המחוז,  מושל  עם  המשטרה Campbellפעולה  יחידות  פעלו   ,(

והנציגים האזרחיים באזור הכפרי שסביב ירושלים, במטרה לשכנע את התושבים שלא להגיע לעיר, 

המתוכננ למחאה  המספר ולהצטרף  את  לנצל  במטרה  שישי,  ליום  בכוונה  נקבע  ההפגנה  מועד  ת. 

הגדול של אנשים שיגיעו לתפילות יום השישי בהר הבית. פעולתם צלחה, ומספר הכפריים שהגיעו  

 באוקטובר, היה קטן בהרבה מהרגיל. 13-לעיר ביום שישי, ה

של תושבי ירושלים הגיעו למרות שמספר הכפריים שהגיעו לעיר, לא היה גדול, הרי שכמה אלפים  

לתפילות בהר הבית, ושם שמעו דרשות שקראו להם להצטרף למחאה בתום התפילה. כשהסתיימה 

התפילה, נעו המתפללים בכיוון מערב בתוך העיר העתיקה. המשטרה העריכה כי מטרתם היא לעבור 

 149דרך שער יפו, ומשם להמשיך למערב העיר ולשכונות היהודיות. 

התבררה כשגוייה, כאשר ההמון פנה במפתיע צפונה, ונע במהירות לכיוון השער  הערכת המשטרה  

 150החדש. 

מיקומו של השער החדש, פחות ממאתיים מטרים מאחד ממרכזי השלטון הראשיים של ממשלת 

המנדט, הכולל את מטה המשטרה במגרש הרוסים, חייב תגובה מהירה. תגבורות משטרה שהוצבו 

הוע  שכם,  ובשער  יפו  המחוז  בשער  לשער. מושל  חסימה מחוץ  ויצרו  לשער החדש,  במהירות  ברו 

מנהיגי  עם  להידבר  ניסיון  להתקדם.  המשיך  זה  אך  להתפזר,  לקהל  לקרוא  ניסו  המחוז  ומפקד 

הית', -המפגינים, שמצאו עצמם במרכז ההמון ללא יכולת לצאת, לא עלה יפה. מפקד הכוח, קינגסלי

אה לבצע הסתערות עם אלות. ההמון נדחף דרומה, לכיוון שחשש שהחסימה שהציג תיפרץ, נתן הור

 151השער, ומזרחה, לכיוון שער שכם, במורד רחוב סולטאן סולימאן.

לעבר  סלעים  ויידו  מפגינים  מאות  התגודדו  שם  שכם,  שער  לאזור  האירועים  מוקד  עבר  מכאן 

הסתערויו שתי  על  הורה  וויינרייט  שוטרים.  מספר  של  לפציעה  שהביאו  אלות המשטרה,  עם  ת 

 152שלופות, הראשונה רכובה והשנייה רגלית, וההמון נהדף לבסוף לתוך העיר העתיקה, והתפזר. 

חמישה שוטרים וששה מפגינים, אך סייגה דבריה בכך   –הממשלה דיווחה על מספר נפגעים נמוך  

 שזה המספר של נפגעים שטופלו על ידי מערכת הבריאות הרשמית. 

לא הביא לסיום האירועים בשאר הארץ. ההנהגה הערבית של יפו תכננה סיום האירועים בירושלים,  

לדחות נאלצה  אך  מכן,  שלאחר  בשבוע  מחאה  ניסיונות   הלהוביל  טניס.  טורניר  של  קיומו  עקב 

 
148 .44-42. And: Horne, pp. 136-pp. 135 3,Service list 193 Civil 
149 Government of Palestine, “Report of the Commission appointed by His Excellency the High 

Commissioner for Palestine”, The Palestine Gazette, issue 420, 7 February 1934, pp. 91-92. See: 1933 
Commission Report.  

 . 5נספח   ראה 1933באוקטובר   13- מפת האירועים בירושלים בל 150
151 1933 Commission Report, p. 92. 
 . 93שם, ע"מ   152



123 
 

) ומספר מנהיגים מקומיים, Crosbieהידברות בין מושל המחוז, רוברט אדוורד הארולד קרוסבי (

 המפגינים, מנמל יפו עד לכיכר השעון, מול משרדי המושל. הביאו להסכמה על מסלול צעידה של 

 27-הסכמה זו לא נתקבלה על דעתה של קבוצה בתוך ההנהגה הערבית, וביום המצעד, יום ששי, ה

באוקטובר, התחילה התאספות של מספר רב של ערבים בסמוך לכיכר השעון. קצין המשטרה סלים 

איש התאספו בכיכר עוד לפני שהסתיימו   4,000-מ  חנא, שעקב אחרי פעילות הקהל, העריך שלמעלה

תפילות הצהריים. אחרי סיום התפילה הגיעו אלפים נוספים. מפקד המשטרה במקום, פאראדיי, 

הכולל ב בין    8,000-7,000-אמד את מספר המפגינים  נעות  - ל   4,000איש, כאשר הערכות אחרות 

שוטרים,    10,000 מאה  כללו  לרשותו  שעמדו  הכוחות  רכובים. איש..  וארבעים  רגלים  ששים 

 153השוטרים היו מצויידים באלות ולא בנשק חם. 

השוטרים נערכו בכיכר השעון לרוחב הרחוב, במטרה לבלום תנועה צפונה ומזרחה של ההמון, ובין 

, ביצעו שלושה מהלכים של דחיפת ההמון באמצעות אלות, אך בכל פעם, ההמון שב 12:15-ל  12:05

לנוע צפונה. א (וחזר  ), שנפצע  Sigristת שלוש ההסתערויות הוביל המפקח אלן אדוורד סיגריסט 

קשה בפניו מפגיעת בקבוק שבור, שב לעמוד בראש אנשיו בשתי ההסתערויות הבאות, בהן נפצע 

שני שוטרים בריטים ספגו פציעות דקירה. פאראדיי השתכנע בשלב זה, שאלות   154בכל חלקי גופו.

חמושים נמצאים בסכנה מוחשית. הוא הורה לצוות -ושהשוטרים הלא  לא יספיקו להדוף את ההמון,

יורים, שהמתין במבנה הממשלה, לצאת אל הכיכר ולתפוס עמדות לפני כוח המשטרה, כשפניהם 

  155לכיוון דרום. פאראדיי קרא לקהל להתפזר, אחרת יורה על פתיחה באש, אך ההמון נותר במקומו.

ר הקהל. מייד אחרי המטח הוא שלח כוח רכוב לנוע מערבה פאראדיי הורה על ירי מטח בודד לעב

מהכיכר לכיוון המסגד, אך בסמוך למסגד כמה סוסים החליקו ורוכביהם מעדו. כאשר נערכו לעלות 

אל עבד  מקומי,  ושוטר  באבנים  הותקפו  הם  סוסיהם,  על  אל-מחדש  ליפו  -לטיף  שנשלח  אסטה, 

 156ים בראשו ונפצע פצעים אנושים. כתגבור ממחוז ירושלים, ספג פגיעה של שני סלע

פאראדיי החליט לבקש אישור לירות מטח שני לעבר ההמון, ומושל המחוז ומפקד המחוז, מק'קונל, 

ופאראדיי ההמון,  לנסיגת  להביא  הצליח  השני  המטח  לו.  היורה   אישרו  הכוח  פיצול  על  הורה 

משנה, שמנו חמישה שוטרים כל אחד. הם תפסו עמדות לכיוון דרום ולכיוון מערב, -לשלושה כוחות

 וירו מטח שלישי, שהביא למנוסת בהלה של ההמון, ולהחזרת הסדר בכיכר.

אחרי החזרת הסדר בכיכר, העביר פאראדיי את הפיקוד על הכיכר לידי קאפארטה, ויצא דרומה  

חמושים. הוא חבר -כדי לחבור לכוח משטרה שהוצב בבוקר בסמוך לאחד השווקים, ואנשיו היו לא

 השתרר שקט בעיר.  13:15אליהם, ובשעה 

 157כדורי רובה.  102כדורים בסך הכל, מתוכם  145לפי ספירת המשטרה, היא ירתה 

על   עמד  מירי המשטרה,  העוב  60-וכ  21מספר ההרוגים הערבים  נפצעו.  כוננות נוספים  דה שכוח 

 – Royal Ulster Rifelsרובאי אלסטר המלכותיים (  מרג'ימנטשמנה פלוגה חסרה (פחות מחלקה)  

RUR נותר בכוננות באורוות הממשלה בעיר, ולא הופעל, היוותה עדות מבחינת המשטרה, להצלחת (

 
 . 93-95שם, ע"ע  153
154 (Jerusalem: Government  Annual Administrative Report 1934Palestine Police and Prisons, 

Printing House, 1935), p. 11. See: PP annual report (1934). 
 . 171-172), ע"ע 2016גורן (  155
156 95.-1933 Commission Report, pp. 93 
 שם, שם.  157
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ריים במהלך הצהריים ואחרי הצההמשטרה העדיפה שלא לקרוא לתגבורת צבאית, אך    פעילותה.

בריטיםנשלחו   קטן  שוטרים  ומספר  בכוננות,   ,מקומייםשוטרים  של  ,  והועמדו  ליפו  מירושלים 

השוטרים שנשלחו מירושלים הגיעו עם נשקיהם, אך בסופו של   ההתפרעויות.למקרה של חידוש  

 158. לא היה בהם צורךדבר 

בחיפה, שכם וירושלים, בעקבות מספר ההרוגים הגבוה, התחוללו הפגנות אלימות בימים הבאים  

אבל ניכר היה שהמשטרה הצליחה להשיג הרתעה מול המפגינים, והאירועים הסתיימו במהירות 

חסן מוחמד ח'טיב, ומספר מפגינים נוספים   ASPבשכם נהרג מפגין אחד מאש מפקד הכוח,     רבה.

 נפצעו. בחיפה נהרגו ארבעה מפגינים מאש המשטרה. 

העליון   שהנציב  בדיקה  הגישוועדת  להקים,  וקבעה את    ההורה  שבועיים,  בתוך  מסקנותיה 

שהמשטרה פעלה כשורה. עדות לשביעות הרצון מפעילות המשטרה הייתה חלוקת עיטורים בשנת 

ארבע1934 שונות,  ברמות  לשבח  לציונים  זכו  ושוטרים  קצינים  שמונה  וארבעה    ה:  בריטים 

 159ערבים. 

הכל, הגם שזיהה מספר פערים שחשב שיש לתקן. ספייסר ראה את פעילות המשטרה כמוצלחת בסך  

באוקטובר   מהאירועים  להפיק  שיש  שחשב  הלקחים  ב1933את  במאמר  פרסם  הוא   ,-Police 

Journal    בעיקר 1934בשנת השוטרים,  בידי  שהיה  מהציוד  שחלק  שהגם  ספייסר  ציין  במאמרו   .

שה שהשיטה  הרי  עצמו,  הוכיח  לא  הרגליים,  השוטרים  בידי  שהיו  פיזור האלות  בעת  ופעלה 

ההתפרעויות, כלומר: שימוש בשוטרים רגליים חמושים באלות, בגיבוי שוטרים רכובים, עם כוח 

חמוש ברובים כעתודה, הוכיח עצמו. ספייסר ציין שחשוב מאוד לתת את הדעת לאיום של השלכת 

כלומר,   –  חפצים מהגגות ולוודא שכל אחד משלושת הכוחות המבצעיים, לא יישא עליו ציוד מיותר

אלות  רק  יישאו  רכובים  ששוטרים  קסדות,  ויחבשו  ומגינים  אלות  רק  ישאו  רגליים  ששוטרים 

 160ארוכות, והצוות החמוש יישא אך ורק רובים. 

גם הרחיב בנושא מיקום צלמים משטרתיים במהלך התמודדות עם   ראוייה לציון העובדה שספייסר

אפשרית  והעמדה  חקירה  לצורכי  ראיות  והשגת  ההתרחשות  תיעוד  לצורך  אלימות,  התפרעויות 

 161לדין. 

עמידתם של השוטרים במהלך הפרות הסדר של אוקטובר   לכדי תורה סדורה, 1933אופן  גובש   ,

ף. שוטרים בריטים שהוכשרו במהלך תקופה זו, הכירו שנלמדה באופן מסודר ותורגלה באופן שוט

אותה לפרטיה ויכלו לתאר אותה במדוייק גם שנים רבות מאוחר יותר: כאשר עמד המון סוער מול 

כוח משטרה, דיבר הקצין הממונה אל הקהל והודיע להם שעליהם להתפזר שכן ההתכנסות הוכרזה 

השוטרים החמושים באלות פעם אחת או יותר.   סירב להתפזר, הופעלוההמון  חוקית. במידה ו-כלא

כל שלב בהסתערות המשטרתית, תואם באמצעות סדרה של סימנים מוסכמים שהושמעו באמצעות 

הלא והשלב  במידה  להיערך -משרוקית.  מראש  שנפרס  החמוש,  הצוות  נקרא  הצליח,  לא  חמוש 

ים לא טעונים. במידה לפעולה: בכל השלבים הראשונים של עמידת המשטרה מול ההמון היו הרוב

 
 . 169-170), ע"ע 1939כהן (  158
159 11.-10), pp. PP annual report (1934 
160The Police Journal: R.G.B. Spicer, “The Recent Palestine Raids: Some Police Lessons Learned”, 

Theory, Practice and Principles, 7 (1934), pp. 351-355. 
ההגדרה של "צילום מפליל" קיימת כיום ברוב משטרות העולם, וצלמים מוצבים מראש לקראת הפגנה גדולה או במקרה   161

 סדר. בשנות השלושים תחום זה כמעט ולא היה מוכר.   צפי להפרותשיש  
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והדבר היה אפשרי, נדרשו השוטרים להחזיק את המחסניות מעל לראשיהם כדי להמחיש לקהל  

שהרובים אינם טעונים עדיין. כאשר היה מתברר למפקד בשטח שהאלות לא הביאו לפיזור ההמון, 

ב זה, הוא היה מורה למפקד הצוות החמוש לטעון את הרובים של אנשיו בכדור אחד בלבד. בשל

במידה והפרת הסדר טרם נפסקה, יחליט מפקד הצוות החמוש כמה מאנשיו יירו את המטח הראשון 

וכמה יישארו בעתודה כדי להתמודד עם ניסיון הסתערות מצד ההמון. ירי יתבצע רק בשלב האחרון, 

באש   פתיחה  על  יוחלט  שכאשר  היה  שהודגש  חשוב  עקרון  ברירה.  כל  אש   –כשאין  תהיה  היא 

בבלתיתכלית לפגיעה  מחשש  לשימוש  נפסל  באוויר  ירי  במתפרעים.  לפגוע  במטרה  מעורבים. -ית 

   162תרגולות כאלה בוצעו הן בשלב ההכשרה והן ביחידה שבהן הוצבו השוטרים בהמשך.

בשנתיים הבאות התמודדה המשטרה עם מעט מאוד אירועים שכללו הפרות סדר המוניות. למעט 

השו בעקבות  במשטרה  שערכה  ג'ילדה"),  מצוד  "אבו  בכינוי  מוכר  (שהיה  מחמוד  חמד  אחמד  דד 

ממאי   באפריל    1933ונמשך  ללכידתו  כוח  1934ועד  הופעל  שבהם  אירועים  בארץ  התרחשו  לא   ,

משנת   החל  המשטרה,  עסקה  המודיעינית  בזירה  זאת,  עם  משמעותי.  בניסיון 1931משטרתי   ,

עז אללהתחקות אחרי הקבוצה החמושה שפעלה בצפון הארץ, שהוק ידי השיח'  על  -דין אל -מה 

 קסאם.

 

 מבחן ביטחוני ראשון  –קסאם -דין אל-עז אל
חברי קיבוץ יגור בחזרה אל המשק.    12, הותקפה עגלה שהובילה  21:30בשעה    1931באפריל    5-ב

כמאתיים מטרים משער הקיבוץ, הותקפה העגלה ביריות מן המארב. מהירי נהרגו שלושה חברים 

נוספים נפצעו. חקירת הרצח הבהירה שמניעי הרצח היו לאומניים, ושקיימת התארגנות וארבעה  

   163חמושה בצפון, ששמה לה למטרה לפגוע ביהודים. 

אל  עז  אל-השיח'  בסוריה-דין  נולד  הנראהקסאם  ככל  לימודי 1882בשנת    ,  שהשלים  אחרי   ו. 

רונות האסלאם. כשנכבשה אזהר בקאהיר, שב לסוריה והחל להטיף לחזרה לעק-באוניברסיטת אל

קסאם לפעילות נגדם, ולאחר שהפך מבוקש על ידי השלטונות, -סוריה על ידי הצרפתים, קרא אל

עמדות  הבעת  עקב  שפוטר  ואחרי  כמורה,  הועסק  בחיפה  בחיפה.  והתיישב  ישראל  לארץ  נמלט 

קטנות, קיצוניות, שימש כמטיף במסגד אסתקלאל. בהיותו מטיף, הוא החל להקים כיתות לימוד  

במטרה למנוע היכרות בין התלמידים בקבוצות השונות. מתוך תלמידיו הוא החל לגייס צעירים 

   164שהזדהו עם עמדותיו בדבר הצורך לפעול באלימות כדי למנוע את הקמת הבית הלאומי היהודי. 

 אחרי שפוטר מעבודתו במסגד האסתקלאל, מצא פרנסה כרשם נישואין, וניצל את נסיעותיו לכפרים

נוספים.  תומכים  לגייס  כדי  חיפה,  לו  1929אירועי  אחרי    165באזור  לקרוא  מחסידיו  כמה  החלו   ,

לפתוח בפעילות אלימה, אך הוא העדיף לבסס את ההתארגנות בטרם תתחיל לפעול. כמו כן לא רצה  

מהשיח' הסורי, באדר   1930קסאם לפעול, ללא הרשאה מסמכות דתית, הרשאה שקיבל בשנת  -אל

 
162 48.-Morton, pp. 47 
 . 29/כללי/8(להלן: את"ה),  " ההגנה" ארכיון תולדות , שהועבר למודיעין "ההגנה",  1931דיווח מסוף יולי   163
 . 163-166"ע  ,) 1978(  פורת  164
 שם, שם.  165
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ג'י חסין. הרצח ביגור, היה הפעולה הראשונה של הקבוצה, שכינתה עצמה בשם "היד דין תא-אל

 166אסוד"). -כף אל-השחורה" (אל 

הבולשת, כמו גם המודיעין של "ההגנה", עשו מאמצים רבים לזהות את האחראים להתקפה ביגור, 

רה כי זיהתה ובסוף השנה דיווח מזכיר הבולשת בחיפה, שהיה מקור של "ההגנה", כי הבולשת סבו

קסאם ושל אחד מבכירי -מי עומדים מאחורי ההתקפה ביגור. בין השמות שציין, היה גם שמו של אל

  167אנשיו, ח'ליל מחמד עיסא ("אבו אבראהים הגדול"). 

המשיכה הקבוצה בפעילותה, וביצעה התקפות בחיפה, בעתלית, בבלפוריה   1932ולאורך    1931בסוף  

בפעולה   חסידים.  למרות  ובכפר  נפגעים.  היו  לא  הפעולות  ובשאר  יהודי,  נהרג  חסידים  בכפר 

תודות  הצליחה,  היא  הפעולות,  לכל  אחראית  אחת  שקבוצה  משוכנעת  הייתה  לא  שהמשטרה 

לפעילות של מספר סוכנים שהוחדרו לחלק מהתאים, להביא לסיכולן של מספר פעולות ולתפיסת  

 168אמצעי לחימה.

פצצ  1932בדצמבר    22-ב המשטרה הושלכה  ובנו.  אב  נהרגו  מכך  וכתוצאה  בנהלל,  בית  לתוך  ה 

לזיהוי  היחידה  צפוריה. במקביל הצליחה  לכפר  עקבות הרוצחים, שהובילו  לעלות אחר  הצליחה 

פלילי לזהות את רכיבי הפצצה וקצין החקירות חלים באסטה הצליח לאתר את החנות בחיפה, שבה 

רו וחקירתם הצליחה להביא למעצרים נוספים בחיפה נמכרו רכיבים אלה. שניים מעובדי החנות נעצ

וצפוריה, וכן לתפיסת מחסני נשק ותחמושת של הקבוצה. מסיבות שאינן ברורות, למרות שהובהר  

נעצר.-שאל לא  הוא  ההתארגנות,  בראש  עומד  למעצרים  קסאם  שהביאה  החקירה,  של  יעילותה 

ה הבולשת בשנים המעטות שחלפו בתוך שבועיים מיום הרצח, המחישה את קפיצת המדרגה שעשת

 1933.169. באסטה ואנשיו צויינו במיוחד בדין וחשבון השנתי של המשטרה לשנת 1929מאירועי 

קסאם להפסיק את פעילותו ולהתרכז בארגון מחדש -נאלץ אל  1935למחצית השנייה של    1933בין  

העלייה החמישית, הוא החל  צבירה מחודשת של נשק ותחמושת. בשנים אלה, לנוכח  בשל קבוצתו, ו

 להגביר קריאותיו ליציאה למאבק מזויין גלוי. 

בה 1935באוקטובר    15-ב ונתגלתה  החביות,  אחת  נפלה  יפו,  בנמל  מלט  חביות  פריקת  במהלך   ,

את   סגרה  המשטרה  רבה.  תחמושת  בתוכה  ונתגלתה  החבית  את  פתחו  הסבלים  כפולה.  תחתית 

בא שהגיעו  החביות  כלל  את  ובדקה  של האזור  גדולה  הברחה  לחשיפת  שהוביל  דבר  משלוח,  ותו 

  170מאות אלפי כדורים עבור ארגון "ההגנה". 

- גילוי ההברחה עורר זעם בקרב הציבור הערבי, והמפלגות השונות הכריזו על שביתה כללית. אל 

חוסייני, ודרש לצאת למרד גלוי, אך -קסאם פנה להנהגה הערבית בראשות המופתי, חג' אמין אל

בנובמבר הוא יצא מחיפה בראש קבוצה של תומכים, אל הכפר   6-החליט לפעול עצמאית. בנדחה ו

 
 שם. שם,  166
 . 29/כללי/8, את"ה,1931בדצמבר   28,  " ההגנה"דיווח מ"חיפה" למטה  167
 . 165-166), ע"ע 1978פורת (  168
169 26.-, pp. 25)33PP Annual Report (19 
קיצור  . וגם: יהודה סלוצקי,  1, ע"מ 1935באוקטובר   16,  מהדורת ערב   –הארץ מחבר לא ידוע, "ענין החביות מבלגיה",  170

 ). 1986. להלן: סלוצקי ( 155), ע"מ  1986(תל אביב: משרד הביטחון,   " ההגנה"תולדות  
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נימר אל-נוריס. בנוריס פגשו אל סעדי, שהוביל אותם למערה - קסאם ותומכיו את השיח' פרחאן 

     171מזרחית לכפר. -שנמצאת כשני קילומטרים דרומית

לכפרים סמוכים כדי לגייס אספקה קסאם וכמה מאנשיו  - עם הגעתה של הקבוצה למקום, יצאו אל

זיהה פטרול רכוב של שני שוטרים מנקודת שטה, עקבות   7-ותומכים והשאר נותרו במערה. בבוקר ה

חרוד. השוטרים התקדמו דרומה לאורך העקבות, עד שהגיעו לנקודה -של גנבי הדרים מפרדס עין

ט משה רוזנפלד, מפקד נקודת שהייתה תלולה מדי עבור הסוסים. הבכיר מבין שני השוטרים, סרג'נ

המשטרה בשטה, הורה לשוטר השני להמתין עם הסוסים, והוא התקדם לבדו. כעבור מספר דקות, 

השוטר השני שמע ירייה ומיהר לקיבוץ בית אלפא, שם דיווח לממלא מקום המוכתאר אודות מה 

ית, ומצאו שם ששמע. בליווי מספר אנשים, ובהם רופא, יצאו השוטר והמוכתאר אל מקום התקר

את גופתו של רוזנפלד, שנורה מעל לעינו. נשקו נלקח ובמערה הסמוכה נמצאו שאריות מזון, כתובות 

  172ותחמושת, שהעידו שמי ששהה במקום, מיהר להסתלק.

שהיה  מודיע  כל  הפעילה  הבולשת  חירום:  למערך  המשטרה  את  הכניסה  רוזנפלד  של  רציחתו 

גבו שפרס  והודיעה  בסביבה,  ולכידת ברשותה  לאיתור  שיביא  מידע  שימסור  מי  לכל  יוענק  ה 

הרוצחים. חרף המאמצים, מערך המודיעים של הבולשת בצפון השומרון, לא הצליח לספק מידע 

קסאם ואנשיו נמלטו דרומה - בזמן אמת. מהדיווחים שהעבירו המודיעים, למדה המשטרה כי אל

שהגיעו לכפר קוד, שנמצא מערבית לג'נין, לכיוון הכפרים פקועה ובית קאד, ומשם נעו מערבה, עד  

בנובמבר, הצליח מודיע של המשטרה להעביר   17-בינה לבין יעבד. כשהגיעה הקבוצה לכפר קוד, ב

הותקפו  הערב  בשעות  הקבוצה.  את  ליירט  במטרה  מג'נין  יצא  המשטרה  של  וכוח  מיידי,  דיווח 

היורה.   נהרג  ממנה  אש,  והשיבו  מחסה  תפסו  הם  באש,  הקבוצה השוטרים  ההיתקלות,  אחרי 

קסאם, לעומת זאת, ועמו קבוצה שמנתה שמונה אנשים, -התפצלה, וחלק מאנשיה שבו לנוריס. אל

בנובמבר הגיעו אל הכפר חרבת נזלת שיח' זיד, כקילומטר צפונה לכפר יעבד.    19-המשיכו מערבה, וב

 173ה נמצאת בכפר.הם שהו בביתו של אוהד, אך מודיע משטרתי הצליח להעביר הודעה שהקבוצ

במשך   כזה  לדיווח  שחיכה  פיצג'ראלד,  המחוז,  ומפקד  בשכם,  המחוז  מטה  אל  הגיעה  ההודעה 

כרם,  וטול  ג'נין  משכם,  שיצאו  שוטרים  עשרות  שמנה  כוח  במהירות  להוציא  הצליח  שבועיים, 

- במטרה לסגור את האזור ולמנוע מהקבוצה לחמוק שוב. העובדה שהכפר היה ממוקם באיזור לא

אלנג סילת  סמוכים,  כפרים   ושני  יעבד  רכב.  כלי  של  הגעתם  מנעה  נחשבו -יש,  ועראבה,  ט'הר 

לעויינים במיוחד לשלטון המנדט וההנחה הייתה שבמידה והגעת המשטרה תתעכב, הקבוצה תוזהר 

 174ותצליח להתחמק.

שקיבלו, נעו לעבר . בהתבסס על המודיעין  05:00בנובמבר בשעה    20-כוחות המשטרה הגיעו לגזרה ב

, הייתה ירידה  וזשל השלוחה, שעולה צפונה מיעבד. מצפון, ממזרח וממערב לנקודה    תהכתף הצפוני 

 
אוחנה  -. להלן: ארנון13), ע"מ 2013(ירושלים: אריאל,   1936-1939מרד ערבי בארץ ישראל  אוחנה, -יובל ארנון  171

)2013 .( 
 . 1, ע"מ  1935נובמבר, ב 10, הארץמחבר לא ידוע, "הלווייתו של משה רוזנפלד ז"ל",   172
 . 60, ע"מ  גרייבר 173
174 , vol. III, no. 12 (Dec. Palestine Police MagazineUnknown author, “Editorials and Personals”, 

1935), p. 6. 
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תלולה לואדי. למרות החשש מגילוי מוקדם, הורה פיצג'ראלד לאנשיו להתקדם לחרבת נזלת שיח' 

 175זיד, דרך יעבד, כיוון שהעדיף שלא לנהל קרב במצב של נחיתות טופוגרפית קשה. 

בבוקר, אחרי מספר שעות של סריקות, החלו השוטרים לספוג אש. הם תפסו   6:00בסמוך לשעה  

מחסה, והחלו להשיב אש, תוך שהם מתקדמים באיטיות לעבר מקורות הירי. השוטר רג'ינלד מוט 

)Mott .אנוש באורח  ונפצע  בחזה,  כדור  ספג  הגובה,  שיא  לנקודת  יותר  קרוב  ממוקם  שהיה   (

) Macleodולעתים    Mcleodים, בפיקודו של סמל היימיש מקלאוד (מאויית לעתים  השוטרים האחר

ג'ף ריינו  ולאגף אותם. השוטר  החלו להתפרס מזרחה ומערבה, במטרה לאתר את מקורות הירי 

)Ranoe לו שנגמרה  ואחרי  הקבוצה,  מאנשי  בכמה  לפגוע  הצליח  עצמאית,  איגוף  פעולת  שיזם   ,(

קסאם, אותם הצליח -לחבריו אודות מיקומם של אנשיו של אל  התחמושת המשיך להעביר מידע

 176לזהות. 

הקרב נמשך קרוב לארבע שעות, ורק סמוך לעשר בבוקר, הצליחו השוטרים לשתק את מקורות 

קסאם, שסירב לקריאות להניח נשקו, נהרג לצד שלושה מאנשיו. ארבעה נוספים נכנעו,  -הירי. אל

 177ע, אך מצבו הגופני אילץ אותו להסגיר עצמו. ואחד הצליח לחמוק לואדי כשהוא פצו 

אל  של  בגופתו  זמני  באופן  להחזיק  רצתה  מתושבים -המשטרה  גדול  לחץ  בעקבות  אך  קסאם, 

הפך  שלהם  הלוויה  ומסע  בנשר,  נקברו  הם  לקבורה.  שוחררו  אנשיו  ושל  שלו  הגופות  מקומיים, 

 178להפגנה לאומנית, שזכתה לסיקור נרחב בעיתונות הערבית.

- קסאם, כאל הצלחה גדולה. מודיעין ה -וד המשטרה התייחס אל המרדף אחר קבוצתו של אלפיק

RAF   הסכים עם עמדה זו, ואנשיו סברו שייתכן שהדבר ירתיע לאומנים נוספים מהקמת קבוצות

קסאם למיתוס, עלולה לגרום -חמושות. הערכה זו לוותה, עם זאת, בהסתייגות שקבעה שהפיכת אל 

 179כה ולעודד אחרים ללכת בדרכו.דווקא לתופעה הפו

) הבריטית  האימפריה  במדליות  זכו  ומקלאוד  את BEMריינו  קיבלו  ומוט  שפיצג'ראלד  בעוד   ,(

). העיטור שקיבל מוט אחרי מותו, היה השני שקיבל. הוא זכה KPMמדליית המשטרה המלכותית (

  1933.180) גם על חלקו באירועי אוקטובר MBE –בעיטור (חבר במסדר האימפריה הבריטית 

 

 

 
 שם, שם.  175
176 , p. 8.PP annual report (1936) 
177p. 6.   ,Administration Report 1935 
 . 60גרייבר, ע"מ   178
 . S25/22735  אצ"מ,, 1935בנובמבר  RAF  ,30סיכום מודיעין שבועי של מודיעין   179
180 1936, p. 18. And: 1, issue 34238, January The London Gazette 

 The London Gazette, issue 34056, June 1 1934, p. 3571. And: 
PP annual report (1936), p. 8. 
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 פרק ששי: המשטרה והמרד הערבי 

 הרקע למרד והאירועים הבולטים בו 
קסאם הפכה אותו למיתוס. הן הבריטים והן היישוב היהודי זיהו -דין אל-מותו בקרב של עז אל

 1זאת בתוך ימים, ובן גוריון אף צוטט כמי שאמר שלערבים יש תל חי וטרומפלדור משלהם. 

נציגים שבה יהיו   28ניסיונות למצוא פשרה, הובילו לרעיון של ווקופ להקים מועצה מחוקקת בת  

נציגים. אף על פי ששני הצדדים לא התלהבו מהרעיון, ראו בו הערבים   7נציגים וליהודים    14לערבים  

במרץ   הנבחרים  בבית  ההצעה  טורפדה  כאשר  עת.  באותה  במיעוטו  הרע  חברי 1936את  ידי  על   ,

התסיסה הערבית קיבלה סיוע חיצוני, כאשר   2ציוניים, היה זעם גדול ברחוב הערבי. - פרלמנט פרו

 3, הבטיחה סיוע לערבים, אם ימרדו. 1936מנטארית מעראק שביקרה ביפו באמצע מרץ  משלחת פרל

נהרגו שני יהודים ואחד נפצע, אחרי שאולצו לרדת ממכוניתם במחסום מאולתר   1936באפריל    15-ב

- דין אל-סעדי, שהיה בעברו מאנשי עז אל-של פרחאן אל   קבוצתושהוקם בטול כרם על ידי אנשי  

הפגנות   4קסאם. בתגובה נהרגו שני ערבים ליד פתח תקווה, ככל הנראה בידי פעילים של ארגון ב'.

 הודיות התקיימו בתל אביב.י

ערבים בתל  19-ב נרצחו ארבעה  אירוע שבמהלכו  על  ביפו שמועות  נפוצו  בעקבות - באפריל  אביב. 

 5השמועות החלו התקפות על יהודים ברחבי יפו, ותשעה מהם נהרגו.

במהלך הימים הבאים גיבתה ההנהגה הערבית, הן תומכי המופתי והן מתנגדיו, את פעילותם של 

ב  מנהיגים העליון.  הערבי  הוועד  את  והקימה  שביתה,  על  שהכריזו  הכריז   25-מקומיים  באפריל 

הוועד עצמו על שביתה כללית, שהחלה בראשית מאי, והקיפה את רוב הציבור הערבי (למעט עובדי  

הפסקת   6הממשלה).  את  היהודית,  העלייה  הפסקת  את  הוועד  תבע  השביתה  להפסקת  בתמורה 

 7והקמת ממשלה לאומית ערבית. מכירת הקרקעות ליהודים

, 1933), שהגיע לארץ ימים ספורים לפני אירועי  Peirseריצ'רד פיירס (  AOC  ,Air vice-marshal-ה

שהסתיימו כמעט ללא מעורבות צבאית, קיווה שניתן יהיה לסיים במהירות את האירועים. הוא 

) ששימש כמפקד כוחות היבשה, שלחו את שני גדודי הצבא שהיו Evettsוסגנו, קולונל ג'ון אבטס, (

את התפשטות המהומות. פעולה זו התבססה   בארץ, לעזרת המשטרה בערים, בתקווה שהדבר יעצור

, היה שונה לחלוטין, מה גם שכבר 1936, אלא שהיקף האירועים בשנת  1933ועל לקחי    1929על לקחי  

מתחילתם, הם  כללו מרכיב משמעותי של קבוצות חמושות, שפעלו במרחב הכפרי, ולכוח שישב 

 8בארץ לא היה כל סיכוי להתגבר עליהן. 

 
 . 51גרייבר, ע"מ   1
2Journal of Palestine StudiesAbboushi, "The Road to Rebellion Arab Palestine in the 1930's", W.F.    

  (Vol. 6 No. 3 Spring 1977), p. 33. 
 . 14), ע"מ  2013אוחנה ( -ארנון 3
ן לא הגיב  על ידי מספר מפקדים בהגנה שסברו שהארגו  1931ארגון ב', או ההגנה ב', או ההגנה הלאומית, הוקם בשנת   4

 אצ"ל.   –. לאחרי גלגולים, הוא יהפוך לארגון הצבאי הלאומי  1929אירועי  לבנחישות מספיקה  
 . 19), ע"מ  2013אוחנה ( -ארנון. וגם: 221-224), ע"ע 2016גורן (  5

And: Khalaf, p. 67. 
אותן לשביתה כללית שהקיפה את כל  שביתות כלליות החלו עוד קודם ביוזמה מקומית, והוועד פרס עליהן את חסותו והפך  6

 רובה הגדול של האוכלוסייה הערבית בארץ. 
 . 200-208, ע"ע )1978פורת (  7
 . 83), ע"מ 1998אייל (  8
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באי הבריטי בארץ היה קטן מדי, ביקש ווקופ תגבורת, ובמהלך חודש מאי הגיעו מכיוון שהכוח הצ

בין  נשלח לשכם, בה קרס לחלוטין השלטון הבריטי. הדרכים  גדודים ממצרים, שאחד מהם  שני 

   9הערים, בעיקר באזור ההר, היו נתונות להתקפות בלתי פוסקות מצד קבוצות חמושות.

האדי באזור ג'נין; עבד          -תקוממים בולטים כמו פח'רי עבד אלעל השטח ההררי השתלטו בהדרגה מ

- ראזק באזור טייבה; עבד אל-חמד באזור שבין טול כרם לשכם; עארף עבד אלורחים חג' מ-אל

; ח'ליל מחמד עיסא, מאנשי ביסאןחוסייני באזור ירושלים; יוסף סעיד אבו דורה באזור  -קאדר אל

סעדי שפעל בצפון -גדול, ואנשיו ישבו באזור שפרעם; ופרחאן אלקסאם, שכונה אבו אבראהים ה-אל

פוררו קבוצות אלה את   בערים,  הבעיות  עם  בזמן שהבריטים התמודדו  הגלבוע.  ודרום  השומרון 

שליטת הבריטים בכל שאר הארץ, ויצרו ויכוח  פנימי אצל הבריטים סביב השאלה האם להכריז על  

 10ון ווקופ התנגד.משטר צבאי, כשפיירס תמך והנציב העלי

שמו דגש רב על תקיפת יישובים ותחבורה יהודיים, והבריטים נאלצו להקצות כוחות   המתקוממים

להגנת יישובים אלו. במטרה לאפשר לבריטים להתמקד פחות בהגנה על יישובים יהודיים, ויותר 

ב ישירה  במסגרת   מתקוממיםבלחימה  היהודי.  ליישוב  הבריטים  בין  פעולה  שיתוף  שיתוף   החל 

פעולה זה, אומנו, חומשו וצויידו יהודים חברי "ההגנה", כשוטרים מוספים מיוחדים, שנודעו בשם 

 11"נוטרים". הנוטרים קיבלו את האחריות להגנה על היישובים היהודיים.

אוגוסט   לארץבחודש  אל  הגיע  פוזי  מקצועי,  צבא  הצבאית קאוקג'י -קצין  האקדמיה  בוגר   ,

מתנדבים שרובם   100-העת'מאנית ששימש כמדריך באקדמיה הצבאית בעראק. הוא הגיע יחד עם כ

  12.את פעילות ההתקוממות  להנהיג, במטרה היו בעלי הכשרה צבאית

כדי להתמודד עם ההסלמה במרד, תגברו הבריטים את הכוח הצבאי באופן חסר תקדים, ושיגרו 

זיות רגלים. כוחות צבאיים בסדר גודל כזה, הצדיקו שינוי באחריות לפיקוד הצבאי לארץ שתי דיווי

בארץ, והוא הועבר מידי משרד האוויריה למשרד המלחמה, כשאת תפקיד המפקד הצבאי בארץ 

)GOC) קיבל לוטננט גנרל דיל (Dill .(13  

באוקטובר, כאשר   10-העוצמה הצבאית שריכזו הבריטים, הייתה למעלה מכוחם של המורדים. וב

שב ועלה האיום להטלת משטר צבאי (איום שכעת גובה בכוח צבאי חסר תקדים), הוחלט בוועד 

 14הערבי העליון על הפסקת השביתה,  עד להגעתה של וועדת חקירה מלכותית.

, הייתה בארץ הפוגה בפעילות הצבאית, והבריטים צמצמו את 1937לספטמבר    1936בין אוקטובר  

וועדת החקירה בראשות הלורד פיל סיירה   15להם בארץ לסדר גודל של שתי חטיבות.הכוח הצבאי ש

בסוף   ביולי    1936בארץ  מסקנותיה  לשתי 1937והגישה  הארץ  של  חלוקה  כללו  אלה  מסקנות   .

מדינות, כאשר המדינה היהודית תכלול את הגליל ומישור החוף המרכזי והצפוני, והמדינה הערבית 

יהודה, שומר יפו תכלול את  בין  פרוזדור  והנגב. הבריטים שמרו לעצמם  ון, מישור החוף הדרומי 

 16לירושלים. 

 
 . 84-87ע"ע   שם, 9

 . 88ע"מ    שם,  10
 . 210-211), ע"ע  2013אוחנה ( -ארנון 11
 . 49-53שם, ע"ע  12
  . 187), ע"מ 1998אייל (  13
 . 74-77), ע"מ 2013אוחנה ( - , וגם: ארנון 255-256פורת, ע"מ   14
 . 239), ע"מ 1998אייל (  15
16 .386-Peel report, pp. 381 
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מסקנות אלה הביאו לזעם ערבי גדול. הבריטים חששו שהמופתי יורה על  חידוש המרד וניסו לעצור 

הוא   אך  הביתאותו  בהר  ספטמבר    17. הסתתר  בלודאן    1937בתחילת  בעיר  ערבית  וועידה  כונסה 

בספטמבר   26- ב  18שבסוריה, ובה הוחלט על חידוש המרד, ונקבע בדיון חשאי, שהמרד יהיה אלים. 

חברים   אל  בקבוצתוהתנקשו  פרחאן  של  -של  בחייו  אנדרוזעוזר  סעדי,  לואיס  הגליל,   19.מושל 

 השלב השני במרד. התנקשות זאת מסמלת את פתיחתו של

השלב השני של המרד היה אלים וממושך יותר מהשלב הראשון, אף על פי שלא כל ההנהגה הערבית  

הבריטי,   הצבא  המרד.  בחידוש  של  תמכה  (   מייג'ורבפיקודו  וויוול  ארצ'יבאלד  ), Wavellגנרל 

קבוצות  במספר  קשה  לפגוע  ונובמבר,  אוקטובר  החודשים  במהלך  הצליח,  דיל,  את  שהחליף 

 20סעדי, שנתפס, נשפט והוצא להורג). -מתקוממים (ובהן קבוצתו של פרחאן אל

היה קשה והפעילות הצבאית מצד שני הצדדים, פחתה מאוד. במהלך החורף הגיע   1937/8חורף  

) טגארט  צ'ארלס  סר  התקוממויות Tegartלארץ  עם  בהתמודדות  רב  ניסיון  בעל  משטרה  איש   ,(

התשתיות   21בהודו.  ולשיפור  המשטרה,  של  הביטחוניות  יכולותיה  לשיפור  תוכנית  הציע  טגארט 

 22. עם סוריה ולבנוןבאמצעות בניית גדר ומצדיות לאורך הגבולות הביטחוניות בארץ 

 ם , ופעילות המתקוממים, בעקבות השיפור במזג האוויר, החלה התעוררות של  1938בראשית אביב  

בפעילות   להסלמה  במקביל  והלכה.  של המתקוממיםהתגברה  מסודרת  חלוקה  בהדרגה  נוצרה   ,

. 1936-יתה דומה לזו שהתקיימה בראשית המרד, ב , שהיקוממים הגדולותתקבוצות המשטחים בין  

פחות המסודר  המבנה  של  -או-מעל  המתקוממים,יותר  של   קבוצות  המרכזית  ה"וועדה  עמדה 

, אך הפכה לדומיננטית, רק כאשר 1937הג'האד" שישבה בדמשק, שקמה עם חידוש המרד בסתיו  

מדינית של המרד, וסייעה  . הוועדה שימשה כמפקדה  1938קיץ  -החל המרד לצבור עוצמה, באביב

 23בכסף, בנשק ובמתנדבים. הקבוצות החמושות למנהיגי 

ווקופ הוחלף בהארולד  התגברות המרד אירעה במקביל לחילופים בתפקיד הנציב העליון, כאשר 

, ובמקומו הגיע לוטננט גנרל , את תפקידו וויוול  GOC-ה  סיים   באפריל).  MacMichaelמקמייקל (

) היינינג  לחטיבה  Hainingרוברט  היינינג  הצטרף  לארץ,  הגעתו  עם  הארץ 16).  בצפון  שחנתה   ,

פיקודו של  לפני שהחל המרד. תחת  עוד  ומפקדה היה הקולונל אבטס, שכפי שצויין, שהה בארץ 

בריטי, לקפטן  אושר  (  אבטס  ווינגייט  צ'ארלס  מWingateאורד  כוח  להקים  יהודים ),  של  עורב 

  24בשיטות של גרילה.  הקבוצות החמושותובריטים שיפעל נגד 

, אפשרה הקבוצות החמושותהעובדה שהכוח הבריטי בארץ לא גדל במקביל להתעצמות פעולות  

קיץ   ובחודשי  ויותר,  יותר  נועזות  פעולות  ליזום  הערבי  המרד  הקבוצות חדרו    1938להנהגת 

 25, והשתלטו עליהן. הארץרחבי למרכזי ערים רבות בכל  החמושות

 
  ; מהדחת המופתי לכיבוש העיר העתיקה",  בתוך: אבי דגני1936-1939אוחנה. "הבריטים מול המרד הערבי, -יובל ארנון 17
. להלן:  206-205, ע"ע  2002אביב,  -: אוניברסיטת תלאביב-,. תלמחקרי יהודה ושומרון,  הקובץ האחד עשר  ) עורך(

 בעבודה זו.  12להרחבה אודות ההתדרדרות שהובילה להתחדשות המרד, ראה פרק  ). 2002אוחנה (-ארנון
 . 275פורת, ע"מ   18
 . CO/PRO/733/332/11, 1937באוקטובר  14,  גור-מכתב מווקופ לשר המושבות, אורמסבי 19
 . 103), ע"מ  2013אוחנה (-, וגם: ארנון281, וגם: פורת, ע"מ  320-333 ע), ע" 1998אייל (  20
 בעבודה זו.   12הרחבה אודות טגארט ותכניתו ראה פרק ל 21
 . 43-47, ע"ע  )2011קרויזר ( 22
 . 288פורת, ע"מ   23
 . 29-31ע"ע    )2017שטרית ( 24
 . MacDonald  ,(PRO/CO/733/366/4מכתב ממקמייקל לשר המושבות מלקולם מקדונלד (  25
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, הגבירו הבריטים את המאמץ לשים קץ במהירות למרד, הכוח הצבאי בארץ הוגדל 1938באוקטובר  

 26לשתי דיוויזיות, וסמכויותיו של מפקד הצבא הורחבו מאוד, כולל הכפפת המשטרה לפיקודו. 

), 1939מרץ  -הכוח הצבאי הבריטי הפעיל עוצמה חסרת תקדים, ובתוך ארבעה חודשים (עד פברואר

. רבים ממנהיגי המרד נהרגו או נמלטו מהארץ, וחרף הקבוצות החמושותשל רוב    הביא לקריסתן

שבלבנון),  בג'וניה  שישב  המופתי,  עם  בתיאום  ועבדה  בדמשק,  (שישבה  המרד  מפקדת  ניסיונות 

אותו הגם   לעורר  קטסטרופאליות,  היו  הערבים  מבחינת  המרד  תוצאות  ודעך.  הלך  הוא  מחדש, 

 27אסירים.  5,000-פצועים ולמעלה מ  10,000הרוגים,  5,000-שקשה להעריך את מספר נפגעיהם. כ

במקביל להפעלת המאמץ הצבאי, פעלו הבריטים במישור המדיני בכדי לפייס את הערבים. וועדת 

נועדה בעצם לבטל את מסקנותיה של   חקירה שנשלחה לארץ כדי  (בפועל  להציע גבולות לחלוקה 

וועדת פיל), הציעה גבולות שהיו בלתי אפשריים מבחינת התנועה הציונית (השטח שהוצע למדינה 

הודיעו הבריטים על   1938שטח שממערב לירדן). בנובמבר  היהודית עמד על פחות מארבעה אחוז מ

לוועידה הוזמנו,   28. בין ערבים ליהודיםיישב את חילוקי הדעות  וועידה שתתקיים בלונדון במטרה ל

, גם נציגים של מדינות ערב ושל יהדות התפוצות. אחרי מהארץבנוסף לנציגי היהודים והערבים  

) מקדונלד  מלקולם  הבריטי,  המושבות  שר  הודיע  הסכמה,  הושגה  שיפרסם Macdonaldשלא   ,(

  29למדיניותה העתידית של בריטניה. מסמך מדיניות חד צדדי, ומסמך זה יהפוך 

, וביטל למעשה את תכנית הבית הלאומי 1939מסמך זה ("הספר הלבן של מקדולנד") פורסם במאי  

שנים תוקם מדינה פלשתינאית עצמאית, לא יהודית ולא ערבית.  10ליהודים. המסמך קבע שבתוך 

צעות סעיף שהגביל את עליית כמו כן קבע המסמך, למעשה, שיונצח הרוב הערבי במדינה זו, באמ

בין   אחרי    75,000-ל  1944-ל  1939היהודים  עלייה  כשכל  הכל,  בסך  בהסכמה 1944איש  תותנה   ,

הבסיס   30ערבית.  היו  לקראתה,  ערוכים  להיות  להיות  ושיש  בפתח,  עומדת  שמלחמה  ההנחה 

ו הושטת להליכתם של הבריטים לקראת המדינות הערביות. ועידת לונדון ומסמך מקדונלד ביטא

 31יד בריטית זאת.

ב השנייה  העולם  מלחמת  אך   1939בספטמבר    1-פתיחת  המרד,  של  הרשמי  סיומו  את  מסמלת 

 מעשית, הוא הסתיים כמה חודשים קודם לכן. 

 

 )1936אוקטובר - פעילות המשטרה לקראת פרוץ המרד, ובמהלך חודשיו הראשים (אפריל
וגם הבולשת אספו מידע רב   RAFפריצת המרד הפתיעה את שלטונות המנדט למרות שגם מודיעין  

, שלימדו על התגברות התסיסה בחברה הערבית. דיווח מודיעיני של 1936בחודשים הראשונים של  

RAF  בשיח.   31-מה הקצנה  על  ללמד  יכולים  שבדיעבד  אירועים  של  צבר  תיאר  הדיווח    32במרץ, 

-ל  10-אר, כיצד ראש משלחת פרלמנטארית מעיראק, שבמהלך שהותו בארץ, בין התיאר, בין הש 

נגד השלטון הזר, והצהיר שארצו לא רואה עצמה כחופ  12 שיה כל זמן במרץ, קרא להתקוממות 

שטריטוריות ערביות אחרות, נתונות לשלטון זר. הוא ואנשיו חזרו על קריאות שכאלה בסוף החודש 

 
 . 416-417), ע"ע 1998אייל (  26
27 , p. 107.Khalidi 
 .PRO/CO/733/366/4, 1938בדצמבר  29דיווח של מקמייקל לשר המושבות מקדונלד,   28
 PRO/CO/733/398/3.,  1939ליולי   21דיווח של מקמייקל לשר המושבות מקדונלד,   29
 . להלן: שגב.357), ע"מ 1999(ירושלים: כתר,   שלטון המנדטארץ ישראל תחת    –ימי הכלניות  תום שגב,  30
31 (London: Frank Cass,  From mandate to Independence –Palestine to Israel  ,Michael Cohen

1988), p. 101. See: Cohen 
 . S25/22733,  אצ"מ ,6193  במרץ RAF  ,31סיכום מודיעין שבועי של מודיעין   32
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שהקונסול העיראקי בחיפה עמד מן הצד כלעיראק, כותב הדיווח ציין,    כשעברו בארץ בדרכם חזרה

  33ולא ניסה למתן את הסגנון החריף. 

- קסאם, שעלו לקברו ב-דין אל-במרץ תיאר גם את פעילותם של תומכי השיח' עז אל  31-הדיווח מה

ולוחמיו  במרץ לרגל חג הקרבן, ושם השמיעו קריאות לצעירים הערבים ללכת בעקבות    4 השיח' 

  34שנהרגו בקרב.

, לתקופה של שלושה הית'-בפברואר עזב רייס את תפקידו כמפקד הבולשת, והוחלף על ידי קינגסלי

מפקד הבולשת החדש כתב בדיווחיו במהלך מרץ על הרושם שנוצר בעקבות מה שנתפש    35. חודשים

  36כפשרנות צרפתית ביחס לעמדות תקיפות של גורמים לאומיים בסוריה. 

, עליית המתח בתל אביב ויפו הביאה לריכוז 1936באפריל    19-באפריל ל  15-בארבעת הימים שבין ה

משטרה בגזרה, שניסתה לחצוץ בין הצדדים, אך העובדה שערבים רבים עבדו בתל אביב ויהודים 

רבים התגוררו או עבדו ביפו, מנעה אפשרות ליצירת חיץ יעיל. כאשר החלה ההתפרצות הגדולה, 

ערבים בתל אביב, לא הצליחו כוחות   2באפריל, עקב שמועות שהופצו ביפו על רצח    19-וקר הבב

איש ביפו ותל   178המשטרה בעיר, למנוע התדרדרות מהירה במצב. בשלושת הימים הבאים נפגעו  

  37ערבים.  5-יהודים ו 16בני אדם,  21אביב, מתוכם נהרגו 

רחיבו את סמכויות המשטרה (למשל, הסמכות למרות שהממשלה אישרה תקנות לשעת חירום שה

של  מיכולתה  למעלה  הרבה  היו  שלהם,  הגיאוגרפית  והפריסה  האירועים  היקף  צו),  ללא  לעצור 

נוהלו בצורה טובה, והמשטרה הצליחה להתמודד עימם מבלי   1933המשטרה. העובדה שאירועי  

יחידות   של  לסיוע  נדרשה  ש  RAFשאפילו  להניח  לספייסר  גרמה  הפתרון בארץ,  את  מצא  הוא 

, התחוללו 1936באפריל    19-שמאפשר התמודדות עם הפרות סדר גדולות, אלא שהאירועים שהחלו ב

כפי  כוחות,  לנייד  האפשרות  נמנעה  שמהמשטרה  כך  מקומות,  של  רב  במספר  אחת  ובעונה  בעת 

 , כששוטרים מירושלים, הועברו ליפו לקראת ההפגנה שהייתה צפוייה שם.  1933-שעשתה ב

באפריל   האירועים  של  השונה  לאופיים  בנוגע  ההבנה  של 1936חוסר  בנטייה  גם  ביטוי  לידי  בא   ,

השלטונות לזהות כל הפוגה קצרה באירועים, כסוג של רגיעה. ווקופ ציין במברק לשר המושבות, 

בגיליון חודש    38באפריל, כי המשטרה שולטת במצב ביפו, וירושלים שקטה לחלוטין.   21-אותו שיגר ב

 2-אי של בטאון משטרת המנדט, פורסמה פקודה מיוחדת שכללה מכתב ששיגר ווקופ לספייסר במ

הערכתי  את  בפניך  לציין  חייב  אני  לשרור,  שב  יחסי  כששקט  "כעת,  השאר:  בין  כתב  ובו  במאי, 

 39להתנהגות המשטרה במהלך המהומות האחרונות". 

נראה כי תחושת הבריטים שהאירועים נמצאים בדעיכה, נבעה מכך שמספר ההתקפות על יהודים 

ירד באופן משמעותי בשבוע האחרון של אפריל ובתחילת מאי: בשלושת הימים הראשונים זיהתה 

 
, קיבע את המשך השפעתה הרבה של  1932עיראקי משנת -, אך ההסכם האנגלו1936ית לכאורה בשנת  עיראק הייתה עצמא 33

 בריטניה על ממשלת עיראק, ולכך כנראה התכוון כותב הדיווח בביקורתו על הקונסול. 
 . S25/22733, אצ"מ,  1936במרץ   RAF  ,31מודיעין  סיכום מודיעין שבועי של  34
 . 83), ע"מ 2014קרויזר ( 35
 .  British Library (BL) L/PS/12/3344, 1936במרץ   10סיכום מודיעיני תקופתי של הבולשת,   36
37p. 9.   ,Administration Report 1936  
 . BL/L/PS/12/3345, 1936באפריל   21מהנציב העליון לשר המושבות,   133מברק מס'   38
39 , vol. IV, no. 5 (May 1936), p. Palestine Police MagazineUnknown author, “Special Force Order”, 

15. 
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התקפות שכוונו נגד יהודים, אך בשבוע האחרון של אפריל ובשבוע הראשון   109הסוכנות היהודית  

התקפות ביום,   30-כלומר ירידה מממוצע של למעלה מ  –התקפות שכאלה    54א רשמה  של מאי, הי

  4.40-לקצב של פחות מ

בפועל, האירועים לא שככו, אלא שינו כיוון: השביתה הכללית, עליה הכריזו במשותף מנהיגי כלל 

באפריל, לצד מהלך ענישה של גירוש מנהיגים ערבים לאזורי ספר, יצרו   25-המפלגות הערביות ב

יהודית במרחב הכפרי. הבריטים זיהו את העובדה -בריטית ואנטי-מוקד משמעותי של פעילות אנטי

במאי שלח ווקופ מברק לשר המושבות ובו ביקש תגבורת של   7-התקוממות לא באמת נבלמה, ובשה

צבא סדיר. ווקופ ציין שמטרת התגבורת היא לסייע למשטרה להתמודד עם היקף האירועים. היקף 

רגלים, שיסייע למשטרה במשימותיה; ופלוגת -התגבורת המבוקשת נאמד על ידי ווקופ בגדוד חיל

קלים שובשו   טנקים  הדרכים  שבהם  במקומות  גם  יהודיים,  יישובים  של  לעזרתם  להגיע  שתוכל 

ווקופ סבר שחיזוק כוחות הביטחון בארץ יסייע    41באופן שימנע מעבר של כלי רכב בעלי גלגלים. 

להביא  ויוכל  חיה,  לאש  להזדקק  מבלי  האירועים  עם  להתמודד  המשטרה  של  ליכולתה  רבות 

ווקופ ביקש גם לקבל אישור להביא לארץ גז מדמיע, בו יצויידו   42להשקטה הדרגתית של המצב.

כמי  הבריטים  של  הצגה  שיאפשר  מחשש  זה,  לאמצעי  התנגד  שבעבר  ציין  הוא  הביטחון.  כוחות 

במלחמתם  חרדל  בגז  שימוש  שעשו  לאיטלקים,  בדומה  אזרחית,  אוכלוסיה  נגד  גז  שמפעילים 

במק  43בחבש.  בגז,  שימוש  אישר  אמנם  המושבות  לאשר  באמצעי  שמדובר  מובלט  לפרסום  -ביל 

בפועל, עקב נדירותן של הפרות   44טווח לאלה השואפים אותו.-טלני, שאינו גורם לנזקים ארוכיק

 סדר המוניות בשלב זה של המרד, נושא השימוש בגז מדמיע ירד מהפרק באותה עת.

סדר הגדולות בערים מאפיין נוסף של השינוי באופיים של האירועים, היה צמצום במספר הפרות ה

ותחילת פעילות של קבוצות חמושות במרחב הכפרי, שחלקן החלו בהדרגה לחדור גם לתוך המרחב  

העירוני. המרכיב העממי של ההתקוממות בא לידי ביטוי בעיקר בקיומה של השביתה הכללית, בעוד 

ם המשמעותי שפעילותן של הקבוצות החמושות, גם אלה שהחלו לפעול בתוככי הערים, הפכה לגור

 45יותר בכל הנוגע להסבת נפגעים ונזק ברכוש.

במקומות שבהן הוסיפו להתקיים הפרות סדר אלימות, כוח האדם הקטן שעמד לרשות המשטרה, 

ביום ששי, ה הייתה  לכך  דוגמא  לפיזור מהיר של המתפרעים.  עליה לתת מענה שיביא   1-הקשה 

שוק לעבר תחנת המשטרה המרכזית ומשרדי במאי, כאשר המון שצעד בעיר התחתית של חיפה, מה 

לדרך  הצמודות  הסמטאות  באחת  עמד  ממנו  וחלק  התפצל,  משטרה,  בכוח  נתקל  המחוז,  מושל 

מהמקום בו עמדו, יכלו המתפרעים ליידות סלעים ואבנים לעבר רכבים שנסעו בכביש.   46המלכים. 

של אבנים והתנגשה במשאית, מכונית, בה נסעו שני נוסעים יהודים ונוסע גרמני, ספגה מטח כבד  

נפצעו.  האחרים  ושני  ומת מפצעיו,  אנושות  נפצע  הנוסעים  המשטרה    47אחד  שיכלה  היחיד  הכוח 

קצינים, סמל חמוש   2להקצות להתמודדות עם האיום הזה, על ציר תנועה ראשי בעיר גדולה, כלל  

 
40 (Jerusalem: Jewish  Palestine: The Disturbances of 1936, Statistical TablesThe Jewish Agency, 

Agency for Palestine, 1936), p. 15. See: 1936 Statistical Tables. 
 להלן: ווקופ (בקשת תגבורת).  .TNA/AIR/2/1759, 1936במאי  7מהנציב העליון לשר המושבות,  195מברק מס'  41
 . 73-74), ע"ע 1998אייל (  42
 . TNA/AIR/2/1759, 1936במאי  25מהנציב העליון לשר המושבות,  271מברק מס'  43
 , שם. 1936במאי   26משר המושבות לנציב העליון,   227מברק מס'  44
 . 79-80), ע"ע 1998אייל (  45
 יום דרך העצמאות, הרחוב הראשי בעיר התחתית בחיפה. כ 46
 . 1, ע"מ  1936במאי    3,  דבר מחבר לא ידוע, "ההפגנה בחיפה",   47
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), Ring' אלפרד רינג (שוטרים מצויידים באלות. הקצין הבכיר בזירה, היה מפקח ג'ורג  6-ברובה ו

) מיחידת Mortonשני ג'פרי מורטון (-סגן מפקד המרחב העירוני של מחוז חיפה. עימו עמדו מפקח

). השוטרים תפסו עמדה בדרך המלכים, בפתח הסמטה, Clarkeהתנועה העירונית, והסמל קלארק (

ות, הם לא  אך למרות שהצליחו לדחוף מעט את המתפרעים באמצעות מספר הסתערויות עם האל

יכלו להתקדם פנימה, מחשש שיילכדו בתוך הסימטה, וההמון יוכל להתגבר עליהם, עקב מספרם 

הקטן. רינג שלח בקשה לתגבורת, שלא הסתייעה, וכאשר מטח האבנים הגיע למימדים שסיכנו את  

חייהם של השוטרים (מורטון ספג אבן שעיקמה את הקסדה שחבש, וקלארק ספג אבנים בכל חלקי 

פו), הורה רינג לקלארק להיערך לירי. למרות המספר הקטן של השוטרים, מורטון ציין שכל שלבי גו

התרגולת התממשו, והירייה הבודדה של קלארק, שהביאה למותו של אחד המתפרעים ולמנוסת 

האחרים, נורתה רק אחרי אזהרה בעל פה של רינג, ניסיונות פיזור באמצעות אלות, נפנוף במחסנית 

 48קלארק ואזהרה מפורשת שתיפתח אש אם ההמון לא יתפזר.  על ידי

כל שרשרת הפיקוד המשטרתי בעיר חיפה, החל מהשיטור בעיר, דרך פיקוד המרחב וכלה בפיקוד   

מיוצאי   הורכבה  נרחב   ADRICהמחוז,  ניסיון  בעלי  אנשים  כלומר  הבריטית,  והז'נדרמריה 

ז היה מק'קונל, מפקד המרחב העירוני היה  בהתמודדות עם מאפיינים של התקוממות: מפקד המחו

וממלא מקומו היה, כאמור, רינג. רינג עצמו שירת במשטרה   James ,(49אריק מת'יואן ויויאן ג'יימס (

משנת   כקצין   1934.50כקצין  בשירותו  החל  הבריטיים,  הביטחון  בגופי  שירותו  שנות  אורך  לכל 

כן במלחמת העצמאות האירית, הוא נחשב  ברג'ימנט דבונשייר במלחמת העולם הראשונה ולאחר מ

תכונה שהובילה לכך שירה בטעות במפקד שלו, ופצע אותו   –למי שרוצה להיות ה"ראשון בדלת"  

  51במהלך הסתערות על דירה במהלך מלחמת העצמאות האירית.

הניסיון הרחב של פיקוד המשטרה בחיפה לא שינה הרבה בהתמודדותה עם היקף האירועים בתוך 

ובמרחב הכפרי הסמוך אליה, שכן יכולת המשטרה להתמודד עם האירועים, נגזרה בסופו של  העיר 

דבר, ממצבת כוח האדם שיכלה לשלוח להתמודד עימם, וממספר השוטרים עליהם הפיקוד יכול 

 היה להסתמך. פשוט לא היו מספיק שוטרים מתאימים.

על   אמנם  עמד  המשטרה  של  הכוח  מ   2,500סדר  למעלה  אבל  שוטרים איש,  היו  המספר  מחצית 

בשיחה   שלהם:  גלוי  ממרד  חשש  אף  מקרים  ובמספר  מהימנותם,  על  סמך  לא  שספייסר  ערבים, 

ביוני, סיפר ספייסר שבבית הספר לשוטרים בירושלים, וכן בשכם, היו מקרים   1-שקיים עם פיירס ב

ידי של חוסר ציות מצידם של שוטרים ערבים. במהלך חיפוש נשק בקאקון נהרג שוטר   ערבי על 

שוטר בריטי, ושמועות התעוררו שהדבר נעשה בכוונה, עקב חוסר נכונות השוטר הערבי לבצע חיפוש 

לקבל  מהסיפור  למנוע  כדי  גדול  מאמץ  עשה  ספייסר  תפילתו.  את  הבית  בעל  יסיים  בטרם  בבית 

של  כדור  פליטת  היא  הערבי  השוטר  למות  שהסיבה  שקבע  התחקיר  את  בעצמו  והוביל  פרסום, 

שוטר הבריטי, בעת שזה היכה בדלת באמצעות נשקו. אחיו של השוטר ההרוג קיבל את תוצאות ה

  52התחקיר. 

 
48 40.  PP annual report (1936), p.  And: 51.-Morton, pp. 50 
49 9, p. 216.Civil Service list 193 
 . 238שם, ע"מ   50
51 ", in: <The Auxilieries> website. URL: David Grant, "19 Apr 1921 Husle wounded

wounded.html-wounded/husle-https://theauxiliaries.com/INCIDENTS/hulse 
 . 279-281נייט, ע"ע   52
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שוטרים ערבים היו נתונים להטרדות ואיומים מרגע שפרצה ההתקוממות מצד מתקוממים שתבעו 

מהם לערוק על נשקם או לפעול בחשאי למען המתקוממים. רייס וספייסר היו מודעים למצב זה, 

ואירועים דוגמת הריגת השוטר הערבי בידי השוטר הבריטי, נראו ככאלה שעלולים לגרום למרד  

הערבים. בדומה לספייסר ורייס, גם פיירס היה מודאג ממהימנותם של השוטרים   בקרב השוטרים

הערבים, ובמסמך מסכם שהוציא עבור משרד האוויריה, הוא כתב כי "למרבה הצער, התברר כי 

), אינם חופשיים מרגשות לאומניים, 1,500- פלשתינאים המשרתים במשטרה (שמספרם עומד על כ

ב כי חיפושים  נוצר משבר ובמהרה התברר  יוני  ובתחילת  בני עמם, הם דבר דוחה בעיניהם,  קרב 

במשטרה".  הפלשתינאים  המשרתים  בקרב  יותר,   53חמור  או  פחות  הוא,  פיירס,  נקב  בו  המספר 

  1,516ועל    1935בסוף    1,465הנוצרים במשטרת המנדט, שעמד על   -מספרם של המוסלמים והערבים

ולא ליהודים. דוביגין סבר בשעתו ששני גדודים סדירים,   , דבר המלמד כי התכוון אליהם,1936בסוף  

הספר, לצד משטרה -ושתי פלוגות של חיל  RAF, שלוש פלוגות רכבים משוריינים של   RAFטייסת  

שוטרים, שקרוב למחציתם בריטים ויהודים, יהוו כוח מספיק לשמירה על הסדר   2,400-שתמנה כ

של המרד, והבקשה לתגבור של הכוח הצבאי בארץ,  בארץ. הנחה זו הופרכה כבר בימים הראשונים  

 לצד הבקשה לגיוס שוטרים בריטים ויהודים נוספים, המחישו זאת.

העובדה שהן פיקוד משטרת המנדט והן הפיקוד הצבאי בארץ לא סמכו על רוב משטרת המנדט, 

הש ביעילות.  אותה  להפעיל  היה  ניתן  שבו  לאופן  הנוגע  בכל  גדולה  בעלת משמעות  וטרים הייתה 

זה המספר הנחוץ) בתחילת השנה    700-(דוביגין, כזכור, סבר ש  746הבריטים, שמספרם עמד על  

בסופה, הופעלו בדומה לז'נדרמריה ולסקציה הבריטית משנות העשרים, ומצאו עצמן   911-ועלה ל

לספק תגבורת   יכולת אמיתית  ללא  והמרחבים שבהם שירתו,  לאירוע במחוזות  מדלגים מאירוע 

כגוף משמעותי. למחוזו ולפעול  ביותר שיכלה המשטרה לתת   54ת אחרים,  למעשה, הסיוע החשוב 

הדרכה  וחקירות,  למודיעין  הנוגע  בכל  היה  זו,  אחר  בזו  לארץ,  לזרום  שהחלו  הצבא  לתגבורות 

  55גיאוגרפית וכמתורגמנים.

ות שהוגדרו זמינים לפעול במשימ-שוטרים יהודים הועסקו באבטחתם של אזורים יהודיים, והיו לא

מתחילת   ולהם בשגרה. דוגמא בולטת לכך היא תזמורת המשטרה, שאנשיה, יהודים כולם, הוצב

-שוטרים  7נגנים,  -שוטרים  17, ברובע היהודי בירושלים. על הכוח, שמנה  1936המרד ועד נובמבר  

 rSilve .(56אוברי סילבר (  ASPרגלים יהודים, פיקד מנצח התזמורת,  -שוטרים  7-גלים בריטים, ור

יחידות  של  ופיקוד  הכשרה  לתפקידי  השגרה,  זמנית, ממשימות  הועברו  אחרים  יהודים  שוטרים 

   57שוטרים מוספים זמניים, שגיוסם החל כשמצב הביטחון ביישובים היהודיים התדרדר.

 
53 Peirse Report, p. 25. 
54 52.PP annual report (1936), p.  
", המסמך  6Preliminary Notes on the Lessons of the Palestine Rebellion, 193" גנרל ג'ון דיל למשרד המלחמה  55
 . להלן: לקחים ראשוניים מהמרד. S25\22788, אצ"מ, 10-9, ללא רישום תאריך מדוייק, ע"מ  1937-מ

56 34.PP annual report (1936), p.  
 הפרק הרלוונטי. -הרחבה אודות יחידות העזר היהודיות שגוייסו על ידי המשטרה, תינתן בתת  57
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במאי הונחו   10-המעבר למרד חמוש כלל גם מרכיב של ניסיונות פגיעה בגורמי ממשל ומשטרה: ב

מטעני חבלה קטנים בסמוך לבתיהם של ראש עיריית חיפה, מפקד מחוז שכם, פיצג'ראלד, ועוזר 

 58מושל מחוז שכם.

ומאפיין חשוב של המעבר למ ולא אפקטיבית,  ידי המתקוממים כחלשה  על  זוהתה  רד  המשטרה 

מזויין, היה התמקדות של המתקוממים בשוטרים ובמשטרה כיעד לפגיעה. בסוף מאי ובמהלך יוני 

הותקפו מבני משטרה בנצרת, עכו, ראש פינה, נהלל, חיפה, כרכור, יפו, לוד, הקישלה בירושלים, עין 

ה חדשים, חלק גדול מהמבנים שהותקפו היו מבני משטר  59חרמיה, עזה, צפת, ג'נין, טול כרם ויריחו. 

כלומר, כאלה שנבנו במסגרת המהלך של ספייסר ליישם את מסקנות דוביגין, ושלפחות על אחד 

 מהם, עין חרמיה, נאמר כבר בזמן בנייתו, שהוא מסוכן.

פגיעותם של המבנים הקטנים הביאה את ספייסר לפנות להריסון מהמחלקה לעבודות ציבוריות, 

לתכ ולבקש ממנו  רוב המבנים,  פלדה, שתכנן את  חלונות  כמו  למבני המשטרה,  מיגון  נן תוספות 

גדרות גבוהות ודלתות משוריינות לנשקיות. הריסון, שתכנן את מבני המשטרה בהתאם לתפישתו 

אינם  זה  מסוג  ששינויים  סבר  אדם,  בכוח  גידול  לאור  לפעם  מפעם  לשנותם  ונאלץ  דוביגין,  של 

רוצים מבני משטרה מבוצרים   ואם  פנייה של ספייסר   60כננם מראש ככאלה.יש לת  –מספיקים, 

, בבקשה לחזק את מיגון מבני המשטרה, 1936למזכיר הראשי של ממשלת המנדט במהלך אוגוסט  

 61נדחתה גם היא מתוך הנחה שמדובר באירועים שיסתיימו בקרוב.

בריטי    24-וב  21-ב וחייל  מאורגנות,  חמושות  וקבוצות  בריטיים  צבא  כוחות  נתקלו  נפצע במאי 

 62במהלך ההיתקלות הראשונה. 

עליית מדרגה נוספת בניסיונות הפגיעה במשטרה באה לידי ביטוי בשתי תקריות בירושלים, הריגתו 

במאי, בעת שהלך בעיר העתיקה; והריגתו   28-) בBirdשל השוטר הבריטי רונלד אלכסנדר בירד (

 63ביוני.  8-ריחו, בלטיף אדריסי בדרך י-באש מהמארב של השוטר הערבי ח'לף עבד אל

מקרה ראשון של פגיעה מכוונת בבעל תפקיד בריטי, היה הניסיון להתנקש בחייו של מפקד המרחב 

העירונית של מחוז ירושלים, אלן אדוורד סיגריסט. בדומה לרינג וג'יימס, גם סיגריסט היה יוצא  

ADRIC  א זכה בעיטור על  ובעל ניסיון ניכר בהתמודדות עם הפרות סדר אלימות והתקוממות. הו

ביפו, ונחשב על ידי   1933אומץ כמי שהוביל את ההסתערויות עם האלות, בעת אירועי אוקטובר  

נסעו סיגריסט כשלצידו שוטר בריטי, אדמונד   1936ביוני    12-עמיתיו ומפקדיו כקצין אמיץ ונחוש. ב

 ) סמוך לפינה ), לסיור בעמדות המשטרה בשערי העיר העתיקה, כאשר הותקפו בDoxatדוקסאט 

מזרחית של חומות העיר על ידי שני צעירים חמושים באקדחים. היורים התקרבו לצד הנהג, -הצפון

שם ישב סיגריסט, וירו בו מטווח קצר מאוד. סיגריסט נפצע קשה ודוקסאט נפצע קל, אך הספיק 

י של אגד להרים את רובהו ולהשיב אש, ממנה נפצע אנושות אחד היורים. נוסעי אוטובוס ורכב פרט

 
58 Marshal R.E.C. Peirse, DSO, AFC, on disturbances in -Despatch by Air ViceRichard Peirse, 

9. TNA/AIR/10/2241. , (London: Air Ministry, 1937), p. 1September, 1936 thPalestine, 19th April to 14
See: Peirse Report.  

 . 22), ע"מ 2011קרויזר (  59
 . 72שם, ע"מ   60
 . 72-73שם, ע"ע  61
 . 30ע"מ   , )2020שטרית ( 62
63 34.PP annual report (1936), p.  
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שהיו בדרכם לאסוף את עובדי מפעל האשלג בים המלח, שמעו את היריות, ועצרו בסמוך לרכבו של 

  64סיגריסט. מנהל אגד ירושלים פינה את סיגריסט לבית חולים, שם התאושש. 

ע'רביה, ציין שסיגריסט לא נבחר באקראי. הוא תיאר את סיגריסט כקצין -היורה ששרד, בהג'ת אבו 

תלונות של גורמים בציבור הערבי על התנהגותו של סיגריסט,    65רי, כלפי תושבים ערבים. אלים ואכז

הופיעו גם בעיתונות העברית, ומחזקות את העמדה שהגם שייתכן שהיו מניעים אישיים לרצונם של  

אנסארי, לפגוע בסיגרסיט,  הרי שהמדיניות שנקט נתפשה על ידי -ע'רביה ושל חברו, סאמי אל-אבו

  66רבים, כברוטאלית במיוחד. ערבים 

לא פחות מששה ניסיונות התנקשות, כאשר לקציני ושוטרי הבולשת בחיפה היו יעד    1936במהלך  

במחוז,   הבולשת  מפקד  היה  הראשי  מניסיונות   ASPהיעד  לחמישה  יעד  שהיה  באסטה,  חלים 

ונפצע קשה באחד מהם, לצד אחד משוטריו, סעיד מחמוד. מפקח נאיף, שני אחמ-ההתנקשות,  ד 

קסאם, היה גם -דין אל-מוותיקי הבולשת במחוז, שסייע בחקירת פעולת קבוצתו של השיח' עז אל

באוגוסט הוא צעד יחד עם אחד משוטריו, נג'יב מוסטפא עוואד,   2-הוא יעד להתנקשות: בבוקר ה

מתחנת המשטרה המרכזית לכיוון השוק. בכניסה לשוק ארב להם מתנקש בודד, שירה בשניהם.  

קשה. נא נפצע  ועוואד  נהרג  ביטוי    67יף  היה  לנאיף  דתית  לוויה  להסדיר  דרך  במציאת  הקושי 

הצליחו  גדול  במאמץ  רק  הערבית.  החברה  של  השונות  בשדרות  המתקוממים  של  לשליטתם 

 שיח'. -הבריטים לאפשר את קבורתו של הקצין בבית הקברות בבלד אל

 7-היו ערבים ו   7שוטרים שנהרגו,    14מתוך  ,  1936על פי הסיכום השנתי של משטרת המנדט לשנת  

מקרים בהם נהרגו שוטרים ערבים, כ"התנקשויות", להבדיל מאירוע   3היו בריטים. הדיווח מגדיר  

כלומר, אירוע ששוטר ספציפי היה היעד לפגיעה, ולא כל שוטר אקראי. בכל שלושת   –של לחימה  

ת: אחמד נאיף, סמל שפיק חוסיין, המקרים, קורבנות ההתנקשות היו שוטרים שהועסקו בבולש

ב בעיר העתיקה  עבד אל1936באוגוסט    11-שנרצח  ופריד  נצרת, -,  בבולשת במחוז  האדי, ששירת 

ב והמסקנה    1936.68ביולי    31-ונרצח  באסטה,  בחלים  ההתנקשות  את  גם  להוסיף  יש  זה  לנתון 

ניסיונות הפגיעה בדרגי   מסדרת ההתנקשויות היא שהבולשת הייתה יעד מרכזי עבור המתקוממים.

, שהיו קיימות עוד לפני פריצת המרד, הביאו לכך שרמת מגבלות כוח האדםהשטח של הבולשת, ו

נפגעה מאוד.   נוספת המודיעין המבצעי שיכלה הבולשת לספק,  איש בולשת טען בהמשך שפגיעה 

ם להמשיך בכך נגרמה כתוצאה מכך שמקורות מודיעיניים ששיתפו פעולה לפני המרד, לא היו מוכני

 69עניין הלאומי. בשעה שהדבר נראה כמכוון לפגוע ב

 
64 Matthew Hughes, “A History of Violence: The Shooting in Jerusalem of British Assistant Police 

Superintendent Alan Sigrist, 12 June 1936”, Journal of Contemporary History, Vol. 45, No. 4 
(OCTOBER 2010), pp. 729-732. See: Hughes (2010). 

 . 733שם, ע"מ   65
, ע"מ  1936ביוני   12, דבר מחבר לא ידוע, "קצין ושוטר בריטיים נפצעו, אחד המתנקשים, מורה ערבי, נפצע פצעי מוות",   66

 . 1, ע"מ 1936ביוני  15, הארץ. וגם: מחבר לא ידוע, "נוסח ערבי בעניין ההתנפלות על סיגריסט", 17
67 p. 37, 39.PP annual report (1936), p   ,המרצחים הערבים שלחו כדור מוות בקצין המשטרה  וגם: מחבר לא ידוע"
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 . 1, ע"מ 1936באוגוסט  

68 August 1936 thForce orders, 8 -Police and Prisons וגם:   . 3657/6- . אמ"י, ל 
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ויפו), שרשרת    בדומה למחוז חיפה, גם בשני המחוזות האחרים שכללו מרחבים עירוניים (ירושלים

מיוצאי הז'נדרמריה הבריטית: בירושלים   כולההפיקוד של המשטרה בתוך הערים הייתה מורכבת  

) ומפקד המרחב Burnsג'יימס דאגלס "ג'ים דיגר" ברנס (  DSPה  מפקד המחוז היה מונרו, סגנו הי

סיגריסט   היה, כאמור  ב  –העירוני  הוחלף  פציעתו  צ'ארלטון   ASP-שאחרי  גודפרי  אדוורד  ג'ורג' 

)Charlton  ( –  .הבריטית מהז'נדרמריה  הגיע  שלא  המרחב    70היחיד  ועל  פולי,  פיקד  יפו  מחוז  על 

 71העירוני של יפו פיקד מי שכבר היה מדריך ראשי תחת פולי בבית הספר לשוטרים, האקט.

מלחמת  "מורשת  של  תולדה  שהיא  ברוטאליות  לזהות  המקובלת  המחקרית  בנטייה  בהתחשב 

האזרחים האירית", כעיקרון שליווה את יוצאי הז'נדרמריה הבריטית בשירותם בארץ, אפשר לטעון 

שטבעי ששוטרים ששירתו תחת פיקודם של יוצאי יחידות אלה, ינהגו באלימות רבה יותר, ועל כן 

עד לפגיעה. בפועל, קשה להגיע למסקנה, אם בגלל שכפי שהוצג בשער הראשון, יהפכו בעצמם לי

התיאורים הברוטאליים של פעילות הז'נדרמריה הבריטית, כללו מרכיבים רבים של הגזמה, ואם 

בגלל שלמעט סיגריסט עצמו, הקצינים הנוספים שסומנו לפגיעה, היו אנשי מודיעין וחקירות ערבים. 

אנ היו  ונאיף  עברו באסטה  מאנשיה  וחלק  פורקה  הבריטית  שהז'נדרמריה  לפני  עוד  משטרה  שי 

 למשטרה.  

בעלי  משטרה  מפקדי  של  בערים  הימצאותם  האם  היא  להעלות,  היה  שניתן  הפוכה  שאלה 

צבאית למרחב -אוריינטציה  במהירות  עברה  המתקוממים  פעילות  שרוב  הסיבה  היא  למחצה, 

המעבר של האירועים למרחב הכפרי נבע סביר ש.  הכפרי. גם לשאלה זו קשה לתת תשובה חיובית

בעיקר ממהלך בריטי שגוי של הרחקת מנהיגים לאומניים מהערים למרחב הכפרי, שם המשיכו 

מעבר לכך, גם במחוזות הכפריים הייתה נוכחות משמעותית    72בפעילות פוליטית בקרב התושבים. 

ה) ונצרת (פאראדיי), ומפקדי מרחבי ליוצאי הז'נדרמריה הבריטית: מפקדי מחוזות שכם (קאפארט

)] היו יוצאי הז'נדרמריה הבריטית. למעשה,  Martinטול כרם (טסימאן)  וצפת [ג'ון צ'ארלס מרטין (

המחוז היחיד שמפקדו בעת פריצת המרד הערבי, לא היה יוצא הז'נדרמריה, היה מחוז עזה, שהיה  

לוסי וויליאם  יואן  של   פיקודו  (-תחת  של Lucie-Smithסמית'  פיקודו  תחת  היה  זה  מחוז  וגם   (

שלא כמו במרחבים העירוניים", במרחבים הכפריים בלטה נוכחותם   1935.73פאראדיי עד נובמבר  

של מפקדים מקומיים, ערבים ויהודים לצד מפקדים צעירים שהשתייכו לקבוצת הששה שספייסר 

מרחבים שהיו כפופים לששת   17, ולצד סוויין, שספייסר הביא מקניה. מתוך  1933קידם החל משנת  

המשטרה,   על    3מחוזות  כאמור.  מעורבות,  ערים  שחפפו  עירוניים  מרחבים  היו   14מרחבים 

מפקדים ערבים,   5,  1936מעורבים, פיקדו לאורך  -המרחבים הכפריים ועל המרחבים העירוניים הלא

 74ריטית.שירתו בז'נדרמריה הב 4שמתוכם רק   –מפקדים בריטים  13-מפקדים יהודים ו 2

ונקודות המשטרה במרחבים הכפריים של הארץ, היו מוגבלות בכל הנוגע לפעילותן בגלל  תחנות 

שכוח האדם שעליו יכלו הבריטים להסתמך היה מוגבל. גם כאשר שוטרים ערבים התנהגו כאילו  

יותר ממראית עין  - הם מוכנים לפעול בנחרצות ביחס למורדים, היו מקרים שהדבר התברר כלא 

 
70 217, 229. And: PP annual report (1936), p. 34.  -Civil Service list 1939, pp. 216 
71 44.-PP annual report (1936), pp. 43 
 . 32-34), ע"ע  2013אוחנה ( -ארנון 72
73  213.-Service List 1939, pp. 212Civil  
74 Government of Palestine, 55, 58. And: -36, 37, 41, 45, 47, 49, 50, 53 PP annual report (1936), pp.

Civil Service List 1937 (Jerusalem: Government Printing Press, 1938), pp. 209-210. And: Civil 
Service List 1939, pp. 221-222.   
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(שנוצ בינסלי  (ג'ק)  ג'ון  המשטרה  סמל  הבריטים:  המפקדים  עבור  מקרה Binsleyרה  תיאר   (

ובמהלכו הוא יצא עם מפקד התחנה, מפקח   75כאשר היה סמל התחנה בעינב,  1936שהתרחש בקיץ 

התחנה  על  לירות  שנהגו  מתקוממים  לקבוצת  מארב  להציב  ערבים,  שוטרים  מספר  ועוד  ערבי, 

לע  ירי  החל  כאשר  כוונה בלילות.  בינסלי,  של  שלהפתעתו  באש,  השוטרים  כל  פתחו  התחנה,  בר 

 76למעלה, ללא כל ניסיון לזהות את מקור הירי.

מכיוון שמספר השוטרים הבריטים בכלל ובמרחבים הכפריים בפרט, היה קטן מאוד, החל מקיץ 

מסיור   הפכו סיורים שבהם נמצאים רק שוטרים בריטים, לנדירים למדי. לרוב הם היו חלק  1936

, בשתי תקריות 1936בספטמבר    9-שכלל שוטרים מקומיים, או כמובילים של סיורים צבאיים. ב

, הותקף רכב של 11שוטרים בריטים, שפעלו בצמוד לצבא. במקרה הראשון, בשעה    5נפרדות, נהרגו  

ווי שירות הדואר בסמוך למעיליא, ושתי מחלקות סדירות של רג'ימנט יורק ולנקסטר יצאו מעכו בלי 

סיור משטרתי שכלל שוטר בריטי ושני שוטרים ערבים. קבוצת מתקוממים שמנתה, לפי הערכות 

כ  בדיעבד,  שנעשו  בקרב   60-בריטיות  למקום.  כשהגיע  באש  עליו  ופתחה  כולו,  לכוח  ארבה  איש, 

שהתפתח נהרג נגד בריטי, שוטר בריטי ושוטר ערבי, ושוטר ערבי נוסף נפצע. באירוע השני, מעט 

הותקף רכב של הדואר בסמוך ליסוד המעלה, השוטר הערבי שליווה את מוביל   16:00השעה  אחרי  

כוח צבאי ורכב משטרתי יצאו למקום.   77הדואר, נמלט, והתגלה בדיעבד באחד הכפרים הסמוכים.

רכב המשטרה, שיצא מתחנת המשטרה בראש פינה, הגיע למקום האירוע לפני הכוח הצבאי, ועלה 

מתוכנן. מארב  כ  על  מנו  האורבים  הבריטים,  גירסת  זאת   30-לפי  לדעת  דרך  אין  כי  אם  איש, 

נתן   78בוודאות, שכן כל ארבעת השוטרים שהיו ברכב, בריטים כולם, נהרגו במקום, ונשקם נלקח. 

, שהיה ממונה על הביטחון במפעל ייבוש החולה, והיה בקשרים טובים מאוד עם "ההגנה" פיש, איש  

איש, אך לפי הידוע לו, רק חלק   60-ציין כי הקבוצה החמושה מנתה כ  שניים מארבעת השוטרים,

קטן ממנה היה מעורב במארב לרכב המשטרתי, והקבוצה כל כך הופתעה מתוצאות ההתנגשות עם 

אירועים אלה, הקשים ביותר   79המשטרה, שהעדיפה לעזוב את הגזרה, וחצתה את הגבול לסוריה. 

, סמוך מאוד למקום 1923-שידעה משטרת המנדט מאז תקיפת סיור של הז'נדרמריה הבריטית ב

 המארב הנוכחי, חשפו שוב את חוסר יכולתה להתמודד בעצמה עם היקף ההתקוממות.

למרות שעיקר פעילות המתקוממים עברה למרחב הכפרי, נותרה נוכחות שלהם גם בתוך הערים. 

הצפיפות הגדולה במרכזי הערים הקשתה על הצבא להגיע אליהם במהירות, גם כאשר היה מודיעין  

באשר לנוכחותם שם. במטרה להקל על פעילות הצבא והמשטרה ביפו, ומתוך רצון לייצר הרתעה 

בתים ביפו העתיקה, באופן שיאפשר לצבא לנוע   200בארץ כולה, החליטו ווקופ ופיירס על הריסת  

החל בסוף מאי וכלל ירי לעבר מוקדים שזוהו     המבצע  80ת רבה יותר לתוך העיר ובתוכה. בחופשיו

את  לסמן  כדי  השלטונות  פעלו  הבאים  בימים  ובריטיות.  יהודיות  מטרות  לעבר  לירי  כמקורות 

 שנוהל בעיקרעיקר המבצע  היעדים המיועדים להריסה, תוך ניקוי סביבתם ממחסומים מאולתרים.  

 
 היום קריית ענבים.  75
76 85.-Binsley, pp. 84 
 .  124-125פרומר, ע"ע   77
78  1936 September th19Force orders,  -Police and Prisons   וגם: . /83657- . אמ"י, ל 

Peirse Report, pp. 60-61. 
 .125פרומר, ע"מ   79
 . 236-239), ע"ע 2016גורן (  80
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ביוני, ובמהלכו נהרסו מאות  30-ל 18-בין ה  התרחש, שהגיעה לארץ בתחילת יוני, 15על ידי חטיבה  

 81בתים ונפרצו דרכים רחבות שאפשרו גישה מהירה לעיר משלושה כיוונים. 

תבעו הן פיירס והן ווקופ, שהיו חלוקים בנוגע לשאלה האם להכריז על משטר   1936עד סוף קיץ  

יעו בהדרגה. עד תחילת ספטמבר היקפן הגיע לכדי דיוויזיה צבאי, הגעת תגבורות נוספות, ואלה הג

שר   2-ב  82שלמה.  בארץ.  במצב  עסק  הגדול  שבחלקו  הבריטי,  בקבינט  דיון  התקיים  בספטמבר 

תגבורות   הגעת  שרק  למסקנה  הגיעו  ופיירס  (ווקופ)  שהוא  לו  כתב  שווקופ  בדיון  ציין  המושבות 

יריה הודיע מצידו שמשרדו מוכן להעברת הפיקוד  נוספות, יוכלו להביא לעצירת ההסלמה. שר האוו

המלצות אלה התקבלו,   83הכללי בארץ לידי משרד המלחמה, כלומר לפיקוד של איש צבא היבשה. 

משטר  להטיל  מבלי  נוספת,  שלמה  דיוויזיה  לארץ  לשגר  שהוחלט  כך  על  פיירס  עודכן  ולמחרת 

) כמפקד הכוחות הבריטיים בארץ. Dill(גנרל ג'ון דיל  -בספטמבר מונה רשמית לוטננט  15-ב  84צבאי. 

 Hill .(85פיירס עצמו הוחלף ברודריק היל (

הגעתו של דיל לארץ התרחשה במידה רבה גם בעקבות שינוי משמעותי בפעולתם של המתקוממים: 

לא באופן  לארץ  נכנס  אוגוסט  אל-במהלך  פוזי  הקולונל  בצבא -חוקי,  לשעבר  קצין  קאוקג'י, 

י. הוא הגיע לארץ בראש כמה עשרות לוחמים, ומונה רשמית למפקד העות'מאני ובצבא העיראק

המרד הערבי בארץ. קאוקג'י רצה לקדם מהלך של התנגשות סדירה עם הכוחות הבריטיים בארץ, 

ב שלב.  לאותו  עד  המתקוממים  שהפעילו  הגרילה  שיטות  של   3-במקום  אנשיו  תקפו  בספטמבר 

ל ליקולנשייר,  מרג'ימנט  בריטי  טור  כקאוקג'י  בלעא,  הכפר  מזרחית  9-יד  - צפון -קילומטרים, 

 8- זרחית לטול כרם, באזור מבותר והררי, שרכבים יכלו לנוע בו רק בטור. התפתח קרב שנמשך כמ

שעות, ובמהלכו הצליחו המתקוממים לפגוע בארבעה מטוסים, שאחד נפגע קשה אך הצליח לנחות 

בריטי מרג'ימנט לינקולנשייר נהרגו, בעוד שמצד  וקורפורל RAFבשלום ואחד מהם נפל. שני אנשי 

 86המתקוממים נהרגו תשעה. 

לבין  הצבא  בין  ההתנגשויות  קצב  גבר  הבריטי,  הכוחות  זרם  שגבר  ככל  ספטמבר,  חודש  במהלך 

ב גדולות,  תקריות  בשתי  עשרות   29-וב  24-המתקוממים.  להרוג  הצבא  הצליח  בספטמבר, 

כ של  משותף  מהלך  באמצעות  ומטוסים מתקוממים,  המתקוממים,  את  שריתקו  יבשה,  וחות 

ב אותם.  זוהו    7-שהפציצו  בסמוך   5באוקטובר  הצבא,  של  משולב  סיור  ידי  על  חמושים  ערבים 

לחוסאן, ובקרב שהתפתח, נהרג אחד החמושים ואחר נפצע ונתפס. השניים זוהו כעוזרו הראשי של 

קאדר -ממים באזור ירושלים, עבד אלעאץ, ואחיינו של המופתי, ומפקד המתקו-קאוקג'י, סעיד אל

 87חוסייני. -אל

 
81 37.-36p. Peirse Report, p 

  - ארץ ישראל שיפור קולוניאלי של פני עיר",  -  1936דב גביש, "מבצע יפו  לפירוט נוסף אודות המבצע הבריטי ביפו, ראה: 
 . 73-66), ע"ע  1983י"ז (תשמ"ד /   1983מחקרים בידיעת הארץ הארץ ועתיקותיה,  

 . 33-34), ע"ע  2020שטרית ( 82
 . 5/9TNA/CAB/23/8, 1936בספטמבר  2דיון קבינט,   83
84 . 59.Peirse Report, p 
 GOC  )General Officerמרגע זה ועד לסיום המנדט, נותר הפיקוד בידי הצבא, והמפקד הצבאי בארץ היה בעל תואר  85

Commanding  במקום ,(AOC . 
 . וגם: BL/L/PS/12/3345, 1936 בספטמבר 3מהנציב העליון לשר המושבות,  679מברק מס'  86

Peirse Report, p. 60. 
 . וגם: BL/L/PS/12/3345, 1936 בספטמבר 3מהנציב העליון לשר המושבות,  679מברק מס'  87

Administration Report 1936, p. 17. 
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באוקטובר הסתיימה תקיפת מחלקת טנקים על ידי עשרות מתקוממים, בצפון השומרון, באסון   8-ב

מבחינת המתקוממים, כאשר הטנקים הצליחו לפגוע בעשרות מתקוממים באמצעות המקלעים שעל  

 88יע במהירות.הטנקים, ובאמצעות אזעקה מהירה של סיוע אווירי, שהג

רצף הכישלונות הצבאיים של המתקוממים במקביל להתעצמות המהירה של סדר הכוחות הבריטי 

שכשלה  השביתה,  התמשכות  לאור  הערבים  התמודדו  שעימו  הגדול  הכלכלי  הקושי  לצד  בארץ, 

ולהגיע  השביתה  את  להפסיק  פנימי  ללחץ  הביאו  היהודי,  המשק  ריסוק  העיקרי,  יעדּה  בהשגת 

אש עם הבריטים. מגעים בין ההנהגה הערבית בארץ לממשלות ערביות, שהציעו לתווך   להפסקת

בינה לבין הבריטים, הביאו לפרסום פנייה רשמית של מנהיגי מדינות ערב, בעיתונות הערבית בארץ, 

באוקטובר הכריז הוועד הערבי   11-. ב1936באוקטובר    10-הקוראת להפסקת השביתה הכללית, ב

- נותר בארץ כשבועיים אחרי הפסקת השביתה הכללית, אך ב  קאוקג'י  89נותו לפנייה. העליון על היע 

הירדן, ומשם לווה על ידי -רשמי, הצליח לעבור לעבר-באוקטובר, ככל הנראה תודות להסכם לא  26

 90הספר, בחזרה לעיראק. -קצין של חיל

-היחלשות אירועי המרד, אחרי סיום השביתה הכללית, הייתה אמורה לתת למשטרה סוג של מרווח 

ולחזור למלא את תפקידיה. בפועל, שלב הביניים במרד, לא נשימ ה, שבו תוכל להתעצם מחדש, 

על פי העקרונות   –בישר על התאוששות של המשטרה, למרות שאכן סדר הכוחות שלה, הוסיף לגדול  

הלא המרכיב  חיזוק  כלומר,  וספייסר,  דוביגין  בהם  שנת  -שדגלו  בסוף  אם  במשטרה:   1936ערבי 

  911ערבים (מהם  -לא  1,394-ערבים, ו  1,516שוטרים וקצינים, מהם    2,910דירה  מנתה המשטרה הס

ערבים,  -לראשונה, מאז הקמת המנדט, עבר מספרם של השוטרים הלא  1937בריטים), הרי שבסוף  

 את מספרם של השוטרים הערבים:

 1935-193791 משטרת המנדט: 6טבלה 

 ערבים-אחוז לא סה"כ  נוצרים-ערבים מוסלמים אחרים  יהודים  בריטים שנה 
1935 746 365 7 1,187 278 2,583 43.3% 
1936 911 475 8 1,232 284 2,910 47.9% 
1937 1,171 758 11 1,301 337 3,578 54.2% 

 

ועמד על כ  1937בשנת   משרתים.   750-הגיע לשיא מספר היהודים המשרתים במשטרה הסדירה, 

ככל  לצמוח,  המשיך  הבריטים  מספר  המנדט.  לסיום  עד  יותר,  או  פחות  יציב,  יישאר  זה  מספר 

שהשתכנעו ממשלת בריטניה, ממשלת המנדט, הפיקוד הצבאי בארץ ופיקוד המשטרה, כי השוטרים 

 
 . 207-208), ע"ע 1998אייל (  88
 . 74-75), ע"ע  2013אוחנה ( -ארנון 89
90 99. See:  (London: Frank Cass, 1997), p.1948 -Tranjordan Relations 1921-Jewish ,Yoav Gelber

Gelber. 
91 Government of Administration Report 1935, p. 96. And: Administration Report 1936, p. 117. And: 

Palestine, Report on the Administration of Palestine 1937 (London: His Majesty's stationary office, 
1938), p. 107. See: Administration Report 1937. And: Government of Palestine, Report on the 

Administration of Palestine 1938 (London: His Majesty's stationary office, 1939), p. 110. See: 
Administration Report 1937. And: Government of Palestine, Notes compiled for the information of 

the United Nations Special Committee on Palestine – Supplementing Anglo-American Survey of 
Palestine (Jerusalem: Government Printer, 1947), p. 588. See: Survey of Palestine – Supplement.      
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נים מספיק. בשנה האחרונה של המרד הפכו הבריטים לרוב מוחלט במשטרה המקומיים אינם אמי

 הסדירה, ושיעורם בה המשיך לגדול, גם אחרי סיום המרד.

איש, בסוף   2,000-איש, וקרוב ל  1,400-לקרוב ל  1936ערבים, שהגיע בסוף  -מספר השוטרים הלא

שהמ1937 כדי  כי  שלהם  בהנחה  ודוביגין  ספייסר  צדקו  כיצד  מדגים  אפקטיבית ,  תהיה  שטרה 

במקרה של התקוממות מקומית, נדרש חיזוק המרכיב הבריטי בתוכה, על חשבון המרכיב הערבי. 

בה בעת ממחישים מספרים אלה עד כמה טעו דוביגין וספייסר בכל הנוגע לסדר הכוחות הנחוץ בכדי 

 92שהמשטרה תוכל לבצע את משימותיה. 

 

 וראשית הנוטרות לסוגיה יחידות השיטור המוסף הזמני 
חוסר האונים של המשטרה לנוכח היקפם של אירועי המרד החל מימיו הראשונים, בא לידי ביטוי  

גם בתקיפת מטרות יהודיות, שעל פי התורה של דוביגין, היו אמורות להיות מוגנות על ידי שוטרים 

ן  בריטים ניידים, שיגיעו אליהן במהירות ויסייעו בהגנתן. בפועל, בתוך ימים ספורים התברר שאי

לסקציה הבריטית כל אפשרות לסייע בהגנתם של יישובים יהודים מבודדים, ואילו הגפירים וארגזי 

נשק נעולים, לא יכלו לתת מענה מספיק במקרה של התקפה של קבוצה שמונה עשרות מתקוממים 

 חמושים.  

ויות הרחיב בנוגע לסמכ  1926לפקודת המשטרה משנת    4הגנת היישובים התבססה על גפירים. סעיף  

) היה َغِفیرבעצם בחוק מהתקופה העות'מאנית. הגפיר (של הגפיר, אבל בסופו של דבר היה מדובר  

עלות יגוייס.  בטרם  משטרתי  אישור  ולקבל  בכיר  משטרה  קצין  בפני  אמונים  להישבע   מחוייב 

יישוב, וסמכויותיו לא העסקתו וציודו של הגפיר הם באחריות הגורם שעליו הוא שומר, כלומר ה

 93אך הוא היה כפוף ליחידת המשטרה שבתחומה הוא פעל.  -ו כשל שוטר הי

לא היה  הקיימים,  לגפירים  המשטרה  בין  שבין -הקשר  ביחסים  רבה,  במידה  תלוי  והיה  אחיד, 

הגפירים והממונים על הביטחון ביישובים/מפעלים, לבין השוטרים הבריטים באותה גזרה. בגליל 

טחון במפעל ייבוש החולה, פעל רבות כדי לייצר קשר אישי טוב העליון, למשל, נתן פיש, מנהל הבי

עם השוטר הבריטי שהוצב בגזרתו, והתוצאה הייתה שהאפשרות שלו לאמן את הגפירים שהחזיק 

 94המפעל, הייתה נרחבת בהרבה ממה שהתיר החוק באותה עת.

המרד הערבי, היה   המהלך הראשון לגיוס גפירים יהודים בכדי להגן על היישובים היהודים, בימי

, פנה יצחק צ'יזיק, קצין מחוז טול 1936באפריל    19בריטי בחלקו: כבר ביום הראשון לאירועים,  

לאיש   המנדט,  בממשלת  שוטרים  "ההגנה"כרם  בגיוס  סיועו  את  וביקש  ספקטור,  לשעבר -מאיר 

יישובים. על  הגנה  שכם,   95לתפקידי  מחוז  ממפקד  מגיעה  שהבקשה  לספקטור  אמר  צ'יזיק 

פיצג'ראלד, שבתחילה רצה לגייס גפירים יהודים וערבים כאחד. שני שוטרים לשעבר גוייסו, ולצד 

ובמטה  יעבץ  פעיל, הם הוצבו בשלושה מתקני משטרה במרחב טול כרם, בתל מונד בכפר  שוטר 

 
הפרקים העוסקים בשלבי הסיום  -בחלקו השני של המרד החריפה עוד יותר התפוררות בקרב המרכיב הערבי במשטרה, ותתי  92

 של המרד, וכן בהצעותיו של טגארט, ידונו בהרחבה בנושא זה. 
93 Laws of Palestine, rayton, D arryH obertR , in:Village Ghaffirs, 1926 –olice Ordnance, Part IV P

revisied edition, Dec. 1933 (London: Waterloo & Sons, 1934), pp. 1153-1154.  
 . 122-123פרומר, ע"ע   94
 קצין מחוז הוא תפקיד במנגנון ממשלת המנדט, שלרוב שימש כעוזר למושל מחוז או נפה.  95
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המרחב בטול כרם. כל אחד מהשלושה היה אחראי על מספר גפירים ערבים שגוייסו גם הם. כעבור 

צ'יזיק   96פעילות שמירה התרחשה תקרית אש, שבמהלכה נהרג גפיר ערבי והשאר עזבו. שבוע של  

), Goddardמפקח הארי ג'רארד גורדון גודארד ( המשיך בגיוס במרחב טול כרם, ונהנה מסיועו של

. במחוז שכם  טול כרם  מרחבמפקד  כשימש    1933והז'נדרמריה הבריטית, שמאז    ADRICמוותיקי  

על פי תיאורו של ריבלין, גודארד ניצל את העובדה שנושא הגיוס לא הטריד את הפיקוד הבכיר, 

 97ואיפשר את גיוסם של עשרות גפירים.

המהלך שהוביל פיצג'ראלד, שזיהה מוקדם מאוד את הבעייה שתהיה למשטרה בכל הנוגע להגנת 

לטונות, אבל הבעייה שעימה ניסה היישובים, היה אמנם ייחודי, בכך שהיוזמה באה דווקא מצד הש

ארצית, והנהגת היישוב היהודי, היא זו שתדחוף מעתה -פיצג'ראלד להתמודד, הייתה בעייה כלל

 למציאת פתרון.

התקפות ירי על היישובים היהודים נמשכו במהלך מאי ויוני, ואף התגברו. עבור פיקוד "ההגנה",  

יש במיוחד: מצד אחד, הנשק קיים בכדי למנוע שהחזיק מחסני נשק ביישובים רבים, המצב היה רג

, מצד שני, הנשק אינו חוקי, ומי שישתמש בו, עלול להיענש 1929  אירועיבטבח מהסוג שהתרחש  

סעיף   הבריטים.  ידי  על  וסעיף    4בחומרה  גפירים,  גיוס  שאיפשר  המשטרה,  אותה   5לפקודת  של 

המחלקה המדינית   98כמו פתרון אפשרי:פקודה, שאיפשר גיוס של "שוטרים מוספים זמניים", נראו  

יהודים  עוד  לגייס  בדרישה  ווקופ,  על  לחץ  להפעיל  החלה  שרתוק,  משה  בראשות  הסוכנות,  של 

מודע  היה  ווקופ  היהודיים.  היישובים  על  הגנה  שיאפשר  כפתרון  המשטרה,  במסגרת  לתפקידים 

היישוב, והוא הודיע שיסכים למשמעות של גיוס יהודים רבים, ששכרם ישולם על ידי הגוף היציג של  

 99לגיוס, ובלבד שזה יתבצע על ידי היישובים עצמם. 

הסוכנות מיהרה לפנות למאות היישובים, וביקשה מהם לפנות למושלי המחוזות מטעם ממשלת 

המנדט, בבקשה שיותר להם לגייס שומרים בשכר. ווקופ היה מודע לכך שבעצם הסוכנות עומדת 

, החל תהליך של גיוס שומרים, שציודם, 1936לקבל אותן, ומסוף מאי  מאחורי הפניות, אך נאלץ  

מדיהם ונשקם, יגיע מהשלטונות, והשכר ימומן על ידי היישובים. בהדרגה נוצר מנגנון, במסגרתו 

אותו  העבירה  שבתורה  לממשלה,  כסף  היישובים,  באמצעות  הסוכנות  או  היישובים,  העבירו 

  100למשטרה ששילמה את שכר המגוייסים. 

כדי לקדם את נושא הגיוס, מינה שרתוק את יהושע גורדון, מרכז תחום הביטחון במחלקה המדינית, 

גורדון טיפח מערכת יחסים טובה עם בכירים   101למי שיפעל מול השלטונות בנושא זה באופן שוטף.

באדמיניסטרציה הביטחונית בתקופת המנדט, לכל אורך המחצית הראשונה של שנות השלושים. 

 
 . 77ריבלין, ע"מ  96
ל גודארד, לקבלת שוחד בדמות משקאות אלכוהוליים, אבל סיועו של גודארד  . ריבלין מייחס את "נדיבותו" ש78שם, ע"מ  97

), מלמדת שסביר שהייתה גם  14למעפילי "אף על פי", בסוף שנות השלושים, שבגללו נשפט ופוטר (ראה הרחבה בפרק  
 אידיאולוגיה מאחורי פעילותו של גודארד.

עסק במצב חירום, במסגרתו יוכל מפקד מחוז לגייס    5סעיף   , שעסק בהעסקת שומרים על ידי יישובים,4בניגוד לסעיף   98
- ו  Temporary Additional Police -TAPתקניים" (בהתאמה, - "שוטרים מוספים זמניים" או "שוטרים על

Supernumerary Police  ראה: 1933, בעקבות אירועי אוקטובר 1934). הסעיף הורחב בשנת . 
 Police Ordnance, Part V – Supernumerary Constables etc., 1926, Robert Harry Drayton, Laws of 

Palestine, revisied edition, Dec. 1933 (London: Waterloo & Sons, 1934), pp. 1154-1156.   
 . 103-104הראל, ע"ע - יצחקי 99

פולי, לפקיד הממונה על היישובים    הכוונה היא למחוז יפו) של המשטרה,  –מכתב ממפקד המחוז הדרומי (הטעות במקור   100
 . 1749/17-, אמ"י, מ 1936ביולי   3היהודיים במחוז יפו,  

 . 104הראל, ע"מ - יצחקי 101
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בארץ,   כך, שהוצבו  הצבאיות  היחידות  למפקדי  המולד  לחג  מתנות  לשלוח  הקפיד  הוא  למשל, 

קשרים אלה שימשו אותו היטב לאורך המרד הערבי,    102ומעלה.  ASPולקציני המשטרה מדרגת  

ב יהודים.  של  הגיוס  מסגרות  להרחבת  עקבי  באופן  פעל  של   4-כאשר  הארצי  מהמטה  יצא  ביוני 

המשטרה, מכתב למפקדי כל המרחבים, שהסביר כיצד יתבצע הגיוס, באופן שגם יאפשר קליטה 

לפיהם הרשמיים  על הכלליים  ישמור  גם  מגוייסים,  של  הפיקוד   מהירה  בהסכמת  גיוס  כל  נעשה 

יבטיח שהכסף שגורמים חיצוניים אמורים להעביר לממשלה לטובת  גם  ולא פחות מכך,  הבכיר, 

- שכר המגוייסים החדשים, אכן יגיע: במכתב נקבע שכאשר באחד המרחבים מעוניינים בגיוס שוטר

יפות עקב מצב ביטחוני  מוסף, יש להעביר למטה הארצי פנייה כתובה. במידה והגיוס אכן נחוץ בדח

באמצעות רשת הקשר או במברק. המרחבים נדרשו להקפיד שהכסף   האישור יישלח באופן מיידי  –

שלושת  עבור  רבעון  כל  בתחילת  ויועבר  מראש,  יתקבל  שאושרו,  המגוייסים  של  לשכרם  המיועד 

 103החודשים הבאים.

יפו למשל, נקלטו   יוני, המהלך צבר תאוצה, ומאות מגוייסים חדשים נקלטו. במחוז   500במהלך 

בסך הכל,    104במימון גורמים יהודים, פרטיים או ציבוריים.  400-המשטרה, ובמימון    100מגוייסים,  

איש כשוטרים מוספים או גפירים, כאשר מחציתם יקבלו את   800הסכימו הבריטים בקיץ לגיוס  

 105שכרם מהממשלה ומחציתם ימומנו על ידי היישוב. 

לפעול במטרה   "ההגנה "ואחרי שהתקבל העקרון של גיוס שוטרים מוספים וגפירים, החלו הסוכנות  

לשפר את הציוד וההכשרה שיינתנו למגוייסים החדשים. יוסף דקל ואברהם איכר, בעלי תפקידים 

בכירים בהגנה, מונו כאחראים על הקשר בין הסוכנות והיישובים, שבהם הוצבו מגוייסים חדשים, 

וז, בארקר. בארקר לבין הבריטים. במהלך יוני החליט איכר ליזום פנייה לממלא מקום מפקד המח

הפגיש את איכר עם קלמן כהן, מפקד המרחב הכפרי של חיפה ועם הקצין הממונה על השוטרים 

הנוגע לשוטרים  ולבדוק את מצבו, בכל  נתנו לאיכר רשות לסייר במרחב  והם  המוספים במרחב, 

לרעה  והתרשם  חדשים,  מגוייסים  הוצבו  שבהם  יישוב  נקודות  במספר  ביקר  איכר  המוספים. 

צריך מ היה  רשמי  שבאופן  שהגיוס,  ציין  הוא  שקיבלו.  והאימון  הנשק  הציוד,  המדים,  איכות 

להתבצע על ידי מפקד המחוז, נעשה ברמה מקומית, ולשוטר הבריטי הייתה אפשרות לפטר ולגייס  

ובו המליץ על פתיחת הכשרה מסודרת  באופן שרירותי. איכר כתב דין וחשבון שנמסר לבארקר, 

שים, שתכלול גם הכשרה של שוטרים מוספים נבחרים, שיוכשרו כסגל פיקוד. איכר למגוייסים החד

אף מסר לבארקר רשימה של שמות של מגוייסים, אותם חשב לראויים לשמש כנגדים האחראים 

 106על שוטרים מוספים אחרים, ובארקר אישר אותה.

ובים. הנשק שהיה סוגיית נשקם של המגוייסים החדשים הטרידה מאוד את הסוכנות ואת הייש

), רובים שירו רסס, Greenerקיים בארגזים החתומים, היה ברובו הגדול, רובי ציד מסוג "גרינר" (

התייחסות  חייב  ירי,  של  איום  עם  בעיקר  התמודדו   שהיישובים  העובדה  יחסית.  קצר  ולטווח 

המוספים ואת -לסוגייה זו, ובעקבות משא ומתן עם השלטונות, החלו הבריטים לצייד את השוטרים

 
 . S24/109, אצ"מ, 1934בינואר   14מכתב מגורדון לחברי הנהלת הסוכנות,   102
 . 1749/17-, אמ"י, מ 1936ביוני   4מכתב מקייל, בשם ספייסר, למפקדי המרחבים,  103
 , שם. 1936ביולי   1מפולי לפקיד נפת תל אביב במחוז יפו (הממשלתי, לא המשטרתי), מכתב  104
 . S25/4371, אצ"מ, 1938בינואר  26מסמך שחיבר יהושע גורדון, אודות התפתחות הנוטרות בראשית המרד הערבי,   105
(תל אביב:    יכומים וסיכוייםס  –הנוטר העברי  בתוך: א. ש. שטיין (עורך),    "ציונים לתולדות הנוטרות",אברהם איכר,  106

 ). 1944להלן: איכר ( .46  מ), ע" 1944הוועד הארצי למען החייל העברי,  
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הרובים החדשים היו כבדים ומסורבלים בהרבה,   Ross.(107הגפירים, ברובים קנדיים, מסוג "רוס" (

חייבו טעינה  וקצב אש: בשעה שרובי הציד  יעיל  יתרונות משמעותיים: טווח  אבל היה להם שני 

של   מחסניות  היו  ה"רוס"  ברובי  שתיים,  או  ירייה  כל  אחרי  שהע  5מחודשת  דבר  לה כדורים, 

משמעותית את קצב האש. הטווח היעיל של הרובה הקנדי, היה מעל לקילומטר, וצלפים בריטיים 

 מטרים.   550טענו שניתן להשיג באמצעותו פגיעות טובות מטווחים העולים על 

לאורך חלקו הראשון של המרד הערבי, הקבוצות החמושות, גם הגדולות שבהן, נמנעו מהסתערות 

, להערכה שרווחה בקרב הערבים, שהיהודים 1936ייחסה זאת, בדיווח מיולי  על היישובים. הבולשת  

נטען   גרמני שבו  ציטוט מעיתון  קיים   שבשטח המנדטחמושים היטב. הדיווח של הבולשת הביא 

שמונה   חשאי  יהודי  צבא  ומאומנים.   50,000בעצם  היטב  חמושים  האם    108אנשים  לדעת  קשה 

, המטרות היהודיות שתקיפתם לא כללה רק ירי מנגד, ההערכה של הבולשת נכונה, אך עובדתית

מכל  היישוב.  של  המגודר  השטח  לגבול  מחוץ  ששהו  יהודים  או  יהודית,  תחבורה  כלל  בדרך  היו 

מקום, העובדה שהאופי של רוב ההתקפות היה של ירי מנגד, אפשרה לבריטים להתנגד להכשרה 

מגוייסים,  3,000-למעשה, מתוך קרוב ל מתקדמת של המגוייסים, מעבר לכישורי קליעה בסיסיים.

  1936.109שוטרים מוספים הוכשרו בבית הספר לשוטרים במהלך  175רק 

שיטור לתפקידי  שהגיוס  הם -מכיוון  השונים  המחוזות  המחוז,  ברמת  להתבצע  אמור  היה  מוסף 

 112ו  עמדות זמניות בשכונות היהודיות, בהן הוצב  23שביצעו בפועל את הגיוס: בירושלים הוקמו  

 110שוטרים מוספים יהודים. 

גוייסו   חיפה  ב  637במחוז  יהודים, שהוצבו  יהודים   62-שוטרים מוספים  יישוב. שוטרים  נקודות 

המגוייסים  על  כאחראים  קורפורל,  של  קבועה  או  זמנית  בדרגה  מהיישובים,  בחלק  הוצבו 

 111החדשים. 

עסקו באבטחת העיר ובשמירה  במרחב תל אביב שבמחוז יפו, גוייסו כמאה שוטרים מוספים, אשר

על הסדר בתוכה, בשעה שכמעט כל כוחות המשטרה הסדירה, נשלחו למשימות ביטחון במרחבים 

 112אחרים במחוז, בעיקר במרחבים העירוני והכפרי של יפו. 

 227שוטרים מוספים וגפירים, שמתוכם נשלחו לתפקידי אבטחת יישובים,    732  במחוז נצרת גוייסו

 113למרחב צפת.  129-למרחב טבריה ו 341למרחב נצרת,  

שוטרים מוספים,   365המוספים שגוייסו להגנת היישובים, אישרה המשטרה לגייס  -בנוסף לשוטרים

ל ידי הגוף המעסיק. הם הוצבו שהוצבו בגופים ממשלתיים ופרטיים ככוח אבטחה, ועלותם מומנה ע

  114וגופים פרטיים.  RAFברובם בתפקידי שמירה בבסיסי צבא, 

 
 . 94ריבלין, ע"מ  107
 . British Library (BL) L/PS/12/3344, 1936ביולי   26סיכום מודיעיני תקופתי של הבולשת,   108
109 . 10.PP annual report (1936), p 
 . 34שם, ע"מ  110
 . 39שם, ע"מ  111
 . 47שם, ע"מ  112
 . 52-56שם, ע"ע   113
 . 15שם, ע"מ  114
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על הכוחות 1936בתחילת ספטמבר   והפיקוד  , כשסוגיית הממשל הצבאי הגיעה לקבינט הבריטי, 

ובנוגע  לגייס  שניתן  הנוגע למספר היהודים  בכל  גמיש בהרבה  ווקופ  היה  לידי הצבא,  עבר  בארץ 

ה  גוייסו להשתתפות  המושבות,  לשר  במכתב  ווקופ  ציין  אוגוסט,  סוף  עד  שכרם.  בעלות  ממשלה 

מתוכם, בעוד ששאר   619מוספים וגפירים, שהממשלה נשאה בעלות העסקתם של  -שוטרים  1,863

אנשים נוספים,    1,000מומנו על ידי הגופים שהעסיקו אותם. הוא ציין שנוצר צורך לגייס    1,244-ה

היה כל  לולהביא את סך  עזר,  ככוחות  שיגוייסו  לפי 2,863-ודים  כלל המגוייסים,  עלות העסקת   .

  115הצעת ווקופ, תתחלק באופן מלא בין הממשלה לבין הגופים המעסיקים.

הצלחת הצבא במחצית השנייה של ספטמבר ותחילת אוקטובר, הביאה להפסקת השביתה הכללית 

סב ווקופ  האלימים.  האירועים  בהיקף  משמעותית  בכפרים ולהפחתה  הצבא  פעילות  שהמשך  ר 

חוקי, מצדיקה דרישה מקבילה גם מהיישוב היהודי, והוא הפנה לסוכנות -הערבים, לחיפוש נשק לא

המוספים והגפירים שגוייסו: הצעתו של -היהודית הצעה שהתייחסה גם לסוגיית אלפי השוטרים

של   לפירוקה  יסכים  שהיישוב  הייתה  הנשק  "ההגנה "ווקופ  כלל  ולמסירת  הקיים -הלא ,  חוקי 

השוטרים המוספים והגפירים, למעמד   3,000-ביישובים היהודים. בתמורה לכך יהפוך גיוסם של כ

) Auxiliary Policeקבוע. ווקופ הציע שתקנים אלה של מה שהוא הציע לכנות בשם "משטרת עזר" (

היר במסגרת  ומאורגנים  אמיתית,  הכשרה  שעוברים  כאלה  אך  מילואים,  אנשי  של  רכית יהיו 

מסודרת, מקומית ואזורית. ווקופ הבהיר שאין לו כל כוונה להסכים ליצירת מסגרת ארצית, וכי 

הכוח המוצע יהיה כפוף למשטרה ויעמוד תחת פיקוח הדוק שלה, אך לדעתו מדובר בהצעה שמציעה  

 116ליישוב היהודי יתרונות רבים.

) Moody(  (באוקטובר בין שרתוק, לבין המזכיר הראשי, הול, סגנו, מודי  19-בפגישה שהתקיימה ב

  3,000והמפקח הכללי ספייסר, דחה שרתוק לחלוטין את הצעתו של ווקופ וציין שאינו רואה כיצד  

ר יהודים. ספייסר טען שהמספ  400,000מגוייסי מילואים חמושים בכלי נשק חוקיים, יוכלו להגן על  

 117נבדק באופן יסודי על ידי המשטרה, ונמצא כמתאים.

ווקופ  ווקופ לשרתוק, החליט  בין  נוספות  פגישות  ניסיונות להגיע להסכמות, שכללו  אחרי מספר 

חוקי, הוא -לסגת מרוב דרישותיו. בתחילה הוא ניסה לאיים שאם לא יהיה פירוק של הנשק הלא

מר עבורם במתקני משטרה, אך בהמשך ויתר גם המוספים ייש-ידרוש שהנשק החוקי של השוטרים

המוספים -בסוגייה זו. נושא אחד שווקופ התעקש עליו, היה צמצום משמעותי של מצבת השוטרים

מוספים, הכבידה על המשטרה, וווקופ הורה -שוטרים  1,400-הפעילים. העלות הגדולה של העסקת כ 

ך מהיר של צמצום הכוח הצבאי החל תהלי  1936על הפחתה משמעותית. העובדה שהחל מסתיו  

השוטרים שגם  לדרוש  לסוכנות  אפשרה  בארץ,  לא -הבריטי  הפעילה,  מהמצבה  שיורדו  המוספים 

חידוש  של  מאפשרות  מודאג  שהיה  ווקופ,  חירום.  למערך  יעברו  אלא  מוחלט,  באופן  יפוטרו 

ש שהדברים  ההתקוממות, הסכים. שרת דיווח אחרי אחת מפגישותיו עם ווקופ, שזה אמר לו, וביק

תרעה קצרה, נוסף על המגוייסים האיש ב  3,000יישמרו בסוד, שעל הסוכנות להיות ערוכה לגייס  

לשרת   118הקיימים.  יעברו  רבע  פעיל,  בשירות  ימשיכו  רבע מהמגוייסים  כי  הוחלט  לכך  ובהתאם 

 
 . 620/4-, אמ"י, מ 1936באוקטובר   3מהנציב העליון לשר המושבות,   1,097מברק מס'  115
 . TNA/CAB/24/264/47  ,1936באוקטובר   22מכתב מהנציב העליון לשר המושבות,   116
 , בתוך: <אתר העמותה למורשת משה שרת>1936באוקטובר  19משה שרת, רישום ביומן,   117

  http://www.sharett.org.il/ https://URL:  
 להלן: העמותה למורשת שרת. 

 , שם. 1936בדצמבר   18משה שרת, דברים בישיבת הנהלת הסוכנות,  118

http://www.sharett.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=880900_sharett_new&act=show&dbid=bookfiles&dataid=2145
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). כעתודה מבצעית מיידית (עתודה א') והמחצית הנוספת, תהיה עתודה מבצעית רגילה (עתודה ב'

להכשירם   740 כדי  יקבלו את מלוא שכרם מהממשלה, שתפעל  בשירות קבע  שנותרו  המגוייסים 

להגיע  מחוייבים  א',  עתודה  אנשי  רשמית.  פיקודית  עתודה  מתוכם  ותבחר  מסודר,  באופן 

ליחידותיהם בתוך שעתיים, ומרגע שגוייסו, ישולם שכרם על ידי הממשלה. אנשי עתודה ב' נדרשו 

 119תוך יממה, ומחצית שכרם תשולם על ידי הממשלה, במידה ויגוייסו. להיות זמינים ב

אותם   למעט  הכשרה -שוטרים  175כאמור,  ניתנה  לא  לשוטרים,  הספר  בבית  שהוכשרו  מוספים 

כי הנסיבות חייבו מתן הכשרה במסמך לקחים שפרסם אווטס, הוא ציין  .  1936משמעותית למגוייסי  

כיצד להשתמש בנשק. הוא ציין כי רמת ההכשרה הנמוכה באה   לימודבסיסית בלבד, שכללה בעיקר  

אווטס    120, למשמע כל רחש קל. זיקוקיםלירות מנשקיהם ולירות  בכך שהנוטרים נהגו  ביטוי  לידי  

 .הוסיף, עם זאת, שלמרות ההכשרה המוגבלת, הנוטרים עמדו במשימתם

איכר בנה    121נגדים באופן מסודר:יזם איכר פתיחת שלושה קורסים ראשונים שיכשירו    1936בסוף  

), שהיה ידוע ביחסו החיובי Townsendמערכת יחסים טובה עם מפקח רג'ינלד פולברוק טאונסנד (

אוגוסט    טאונסנד  122ליישוב.  בסוף  נצרת  במחוז  המוספים  לשוטרים  כאחראי  וכיהן  1936מונה   ,

בתפקיד זה במשך כשמונה חודשים. הוא היה מוותיקי הז'נדרמריה הבריטית, ובמסגרת תפקידו 

אביב. תל  במרחב  כקצין  שירת  לא  123האחרון,  באופן  שניתנה  טאונסנד,  נפתחו - בהסכמת  רשמי, 

למי שהגדיר איכר כ בסוף במחוז קורסים,  דרגות סמל רשמיות  לא קיבלו  כי הם  "סמלים", אם 

 86הקורס. הקורסים התקיימו במקביל בכפר גלעדי, עמק הירדן וקיבוץ מרחביה, והוכשרו בהם  

הפקתן של חוברות לימוד "ההגנה" ב החלה    , במקביל לארגון קורסים,1937במהלך    124מגוייסים.

פאל . רהמוספים-שאורגנו עבור השוטרים  וניםהש  שנועדו לרכז את החומר שנלמד עד כה בקורסים

אטלס, שמונה כאחראי להפקת החוברות, בכפיפות ליוסף רוכל (לימים אבידר), החל בהוצאתן לאור 

לחוברות אלה,   לייצר רושם כאילונועד    שמה של ההוצאה  125. בזו אחר זו, במסגרת הוצאת "לנוטר"

המוספים, כשבפועל הן -רק עבור השוטרים, נועדו אך ולמחצה-שעסקו בהכשרות צבאיות וצבאיות

   126. של "ההגנה"שימשו גם בקורסים 

 

 ז'נדרמריה יהודית?
מוספים לקיים סיורים רגליים מחוץ לגבולות היישובים, כשהם -החלו שוטרים  1936כבר במהלך  

לסיורים לבושים במדיהם, חרף ההנחיות שהגבילו את פעילותם לשמירה מתוך היישובים. היוזמה  

, אלה הייתה מקומית, והיא החלה באזור ירושלים, והתפשטה במהירות גם לאזורים החקלאיים 

מהגדר"  "יציאה  של  זו  תפיסה  המגודר.  לשטח  שמחוץ  והגידולים  הרכוש  על  להגן  מטרה  מתוך 

 
 . 110מ הראל, ע" - יצחקי 119
120 . 119-118p. p"Military lessons of the Arab rebellion in Palestine, 1936", TNA/WO/191/70,  

 : מסמך אווטס.להלן
אין רישום מדוייק מתי התקיים הקורס, שהיה לא רשמי, אך מכיוון שהקצין הבריטי שאישר אותו, שימש בתפקידו בין   121

 התקיים באותה. ראה מקורות להלן, בנוגע לתאריכים. , הקורס 1937לאפריל   1936אוגוסט 
 . 47), ע"מ 1944איכר ( 122
123 And: Civil Service List 1939, p. 231. 
7193 prilA th10Force orders,  -Palestine Police  ,3658/2-ל . אמ"י . 

 . 28ריבלין, ע"מ  124
 .6, ראה נספח 1937לדוגמאות של חוברות "לנוטר", שיצאו לאור בשנת   125
 . להלן: אבידר. 102-103), ע"ע  1970אביב: משרד הביטחון, -(תל זיכרונות  – בדרך לצה"ל יוסף אבידר,   126



149 
 

בחודשים הראשונים  המוספים.  -התרחבה ככל שהשתפרו רמת ההכשרה והמקצועיות של השוטרים

בגליל  1937  של יישובים  מספר  מחוץ   החלו  סיורים  ביצוע  לצורך  רכבים  להפעיל  יזרעאל  ובעמק 

זו למטרה  ששימשו  הרכבים  הבנוי.  למשקים   לשטח  נחוצים  שהיו  חקלאיים,  כלים  בתחילה  היו 

מ מימון  ובסיוע  השיטור  "ההגנה"בשגרה,  לנקודות  שנמסרו  טנדרים,  נרכשו  המוסף. -והסוכנות, 

 127תקנן את הרכבים במסגרת היחידות השונות.הבריטים כדי לקבל אישור לגורדון פעל מול 

לקבל  ובלי  להנחיות,  בניגוד  נעשה  שהמהלך  מהעובדה  מאוד  מסוייגים  היו  שבתחילה  הבריטים, 

-לאשר בדיעבד את הסיורים הללו, והפכו את יחידות המשמר  1937בספטמבר  מהם אישור, החליטו  

בדיעבד בסיורים הממונעים, נבעה, ככל  -ההכרה  128נע ("המ"נים" או "הטנדר"), לעובדה קיימת.ה

 מצב הביטחוני המתדרדר.מההנראה, 

במידת תלויים,  נעשו  שהבריטים  לכך  מודעת  הייתה  היהודית  יהודים, -הסוכנות  במגוייסים  מה, 

הבהיר לשר המושבות,   , מהסוג שווקופרשמיותוניסתה לקדם רעיון של הקמת ז'נדרמריות יהודיות  

שני  להקים,  הבריטים  את  לשכנע  טוב  סיכוי  לה  שיש  סברה,  הסוכנות  הנהגת  לו.  מתנגד  שהוא 

והצפוני  הצפוני  הגבול  בסגירת  שיסייע  כוח  תשתיות -כוחות:  באבטחת  שיסייע  וכוח  מזרחי, 

 תחבורה, בדגש על הרכבת. 

המרד.   שנפתח  אחרי  ספורים  ימים  החלו  הרכבת  על  התחבורה הרכההתקפות  כלי  הייתה  בת 

-העיקרי, ששימש להובלת גייסות וסחורות, וברחבי הארץ נפרשה רשת מסילות באורך כולל של כ

על הרכבת אילץ, לכן, את ממשלת המנדט   הקבוצות החמושותקילומטרים. האיום שהציבו    534

להגן על  להקצות כוחות רבים להגנת המסילות. דבר זה פגע קשות ביכולת כוחות הצבא והמשטרה

 . הקבוצות החמושותאתרים נוספים, או לנקוט ביוזמה התקפית כנגד 

, ולשם כך הוא הסתייע מפעם  הרכבות  לאבטחת  על הצבא האחריותבשלב הראשון של המרד הוטלה  

ב גם  על לפעם,  חיילים  נסיעת  כללו  שננקטו,  הפעולה,  שיטות  לארץ.  שנשלחו  הצי  אניות  מלחי 

עריכת סיורים רגליים לאורך קטעי מסילה ועריכת סיורים ממונעים   הרכבות בקרוניות משוריינות,

מסילת  גבי  על  לנסיעה  שהותאמו  וחמושים  משוריינים  מטנדרים  שהורכבו  ייעודיות,  בקרוניות 

 129רכבת. משימות אלה נחשבו על ידי החיילים לקשות ולמסוכנות במיוחד.

פנו נציגים מהסוכנות היהודית אל שלטונות המנדט והציעו לגייס כוח יהודי   1936כבר במהלך שנת  

. בתחילה בקבוצות החמושותשיגן על המסילות, ובכך יפנה את כוחות הצבא והמשטרה ללחימה  

הן  יישובים.  על  בהגנה  ורק  אך  לפעול  כנוטרים  שגויסו  ליהודים  ואפשרו  הבריטים,  לכך  סירבו 

היישוב והן לבריטים הייתה ברורה משמעות קבלתה של הצעת הסוכנות, והיא הקמתו של   להנהגת

כוח יהודי חמוש, שיפעל במסגרת רשמית וארצית להגנה על מתקן ממשלתי ולא יוגבל לתפקידים 

הצבא,  על  להסתמך  להמשיך  והעדיפו  ההצעות,  את  דחו  הבריטים  השונים.  ביישובים  מקומיים 

בהגנת   לטיפול  את שהקצה  לשחרר  במגמה  ייעודיים,  וכוחות  מפקדה  והרכבות,  הברזל  מסילות 

 130הגדודים הסדירים, לפעילות מבצעית.

השינוי בגישת השלטונות התחולל מספר שבועות אחרי שהופסקה השביתה הכללית. תרמו לכך שתי 

 סיבות עיקריות. ראשית, על אף הירידה במספר האירועים האלימים שחלה באותה עת, הפגיעה

 
 . 38ריבלין, ע"מ  127
 . S25/22782, אצ"מ, 1937בספטמבר  13דיווח משטרתי למזכירות הראשית,  128
 .137, 84-85), ע"ע  1998. וגם: אייל ( 174-176), ע"ע  2020שטרית ( 129
 שם, שם.  130
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במסילות הברזל נמשכה. שנית, בתקופה זו צומצמו כוחות הצבא בארץ באופן ניכר, ופחתה יכולתם 

 להגן על נתיבי התחבורה.  

צמצום הכוח הצבאי בארץ, אילץ את הצבא להשקיע מחשבה רבה כיצד ניתן יהיה להגן על מסילות 

במרץ   מחודשת.  התפרצות  של  במקרה  תר1937הברזל,  שני  התקיימו  למשל,  במהלכם  ,  גילים, 

-חיילים מהרג'ימנטים של ווילטשייר והמפשייר, בצעו תרגולות של הגנת הרכבות על מסילות יפו

  131לוד. -ירושלים וחיפה

על   "ההגנה "הצבא העדיף שכוחותיו יהיו זמינים לפעילות מבצעית התקפית, במידה וזו תידרש, ו

בארץ. בפגישה סודית שקיים שרתוק הרכבת הייתה אילוץ, במיוחד אחרי צמצום סדר הכוחות שלו  

, הוא שמע 1936), ראש המטה של דיל, שהתקיימה כבר בדצמבר  Simsonעם הקולונל יו סימסון (

ממנו כי הצבא עצמו יהיה מעוניין בכך שהיהודים יקבלו את האחריות להגנה על מסילות הברזל 

 132והרכבות. 

מעות רבה, שכן ווקופ היה מודאג מאוד ההסכמה העקרונית שניתנה על ידי הצבא, הייתה בעלת מש

התפרצות  עם  להתמודד  ביכולתו  משוכנע  היה  ולא  בארץ,  הצבאי  הכוח  של  הצמצום  מהיקף 

מחודשת. כאשר הודיע לו שר המושבות שסדר הכוחות בארץ יעמוד על חמישה גדודים סדירים, 

אותה רצה   חלקם במצבה חסרה, הוא ביקש את הגדלת המשטרה, בדגש על הסקציה הבריטית,

שוטרים. ספייסר וווקופ גם ציינו שהם תומכים בהגדלת המצבה הפלשתינאית   161לחזק בלפחות  

בגיוס שוטרים  יותר מתמיכתם  של המשטרה, בעיקר ביהודים, אם כי תמיכתם בעניין זה קטנה 

 133בריטים נוספים.

אישרו ווקופ ומשרד המושבות, את תחילתו של גיוס של   1937נסיבות אלה הביאו לכך שבתחילת  

משטרה מוספים:  שוטרים  של  חדשה,  ארצית  ליחידה  הברזל -יהודים  מסילות  להגנת  מוספת 

)Railway Protection Supernumerary police) "ששמה המקוצר היה "משמר הרכבת ,(Railway 

Protection .(134 

שרתוק ציין שלמרות שדיל הבהיר שהוא   135מוספים. -שוטרים  708ף הכוח המתוכנן היה של  היק

כל שיהיה  בכוח  בכוח -מעוניין  היהודים  מספר  את  לצמצם  ניסתה  המנדט  ממשלת  יהודי,  כולו 

ניסיון זה, במידה והתקיים, לא עלה יפה. קורסי ההכשרה של     136איש.  400המוצע, ולהעמידו על  

הכוח גוייס מלכתחילה   137מו בתל אביב, ובקיבוצים רמת רחל, אפיקים, אלונים. המגוייסים התקיי

ככוח חירום, כלומר שככוח שיגוייס, יעבור הכשרה צבאית ומקצועית, ולאחר מכן ישוחרר, ויהיה 

איש, כולם יהודים, עברו בסופו    604התקנים שאושרו לגיוס,    708זמין לקריאה בעת חירום. מתוך  

ההכש את  דבר,  בנשק, של  שימוש  על  הושם  בו  המרכזי  והדגש  חודש,  היה  קורס  כל  אורך  רה. 

הכיתה.  לרמת  עד  כאשר   138ותרגילים  הראשונות,  ההכשרות  התקיימו  ומאי  אפריל  במרץ, 

מוספים, -קורפורלים יהודים, ששירתו כשוטרים-המדריכים היו ברובם קורפורלים מהצבא, ולאנס

ץ אלונים, הגיע מפקד המחוז בארקר לבקר במקום, תפקדו כמתרגמים. במהלך האימונים בקיבו

 
 . 173), ע"מ 2020רית (שט 131
 , העמותה למורשת שרת. 1936בדצמבר  18משה שרת, רישום ביומן,   132
 . 4754/4- , אמ"י, מ1936בנובמבר  26החלטות המועצה המבצעת של הנציב העליון,   133
134 ), p. 1937(Jerusalem: Government Printing House,  Standing OrdersPalestine Police and Prisons, 

4. See: PP Standing Orders (1937). 
135 PP Annual Report (1937), p. 11. 
 , העמותה למורשת שרת. 1937במאי  24משה שרת, רישום ביומן,   136
 .221פרומר, ע"מ   137
138 PP Annual Report (1937), p. 11. 
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כשהוא מלווה בגורדון. לדברי שרתוק, הוא התפעל מאוד הן מרמתם הגבוהה של האימונים והן 

 139מרמתם הגבוהה של המגוייסים.

כאירוע  צויינה  הוכשרו,  כלל אחרי שאנשיה  הופעלה  לא  היחידה החדשה, שכאמור,  הקמתה של 

הצבא היה גם הוא מרוצה, ודיל אף אמר    140הול, לקודמו, פיירס.  AOC-משמעותי גם במכתבו של ה 

, כי הוא מקווה להקמתו והפעלתו של הכוח 1937לווקופ, סמוך להכרזה על הקמת הכוח, במרץ  

בסופו של דבר, כאמור, הכוח הופעל חודשים ארוכים אחרי   141ני עונת קטיף ההדרים. החדש, עוד לפ 

, הוסיפה ממשלת המנדט 1938וכן בחודשים הראשונים של    1937שהמרד התחדש. לכל אורך שנת  

 142להסתייג מהרעיון של הפעלת יחידה שכולה יהודית באזורים ערבים, ודחתה את הפעלתה. 

כאמו הייתה,  הרכבת,  צבאיותיחידת  יחידות  משתי  אחת  להקים: -ר,  שאפה  שהסוכנות  למחצה 

מזרחי -ספר יהודי, שישמור על הגבולות הצפוני והצפוני-היחידה השנייה הייתה אמורה להיות חיל 

הספר, שהיה רובו -הפרוצים. ההצעה המקורית של שרתוק לווקופ הייתה בעצם הרחבה של חיל

וגד ערבי  גדוד  שיכלול  באופן  ערבי,  והגדוד ככולו  לירדן,  ממזרח  יוצב  הערבי  כשהגדוד  יהודי,  וד 

 143היהודי יוצב ממערב לו. 

 

 הצפוני-מתיחות גוברת והקמת מחוז הספר

של   הראשונים  אך    1937החודשים  יחסית,  שקטים  להיות  התמודדה   שלושהוסיפו  עימן  בעיות 

: התנקשויות פוליטיות, שבלטה הקשו על הבריטיםהמשטרה עוד לפני הפסקת השביתה הכללית,  

בהן גם פגיעה מכוונת בשוטרים בכלל ושוטרים ערבים בפרט, בדגש על כאלה שהשתייכו לבולשת;  

 וחדירת קבוצות חמושות מסוריה ולבנון. שוד מזויין לאורך צירי התנועה; 

פארס, ששירת במשטרה במשך קרוב -שיח', השוטר סלים אל-נהרג בבלד אל  1937פברואר  ב  22-ב

כהתנקשות. אותו  סיווג  האירוע,  אודות  הבריטי  הדיווח  שנה.  הצליחו    15-ב  144לעשרים  באפריל 

חלים באסטה, שבשנה הקודמת נפצע קשה   ASPמתנקשים להרוג את מפקד הבולשת במחוז חיפה,  

ניסי ונות התנקשות בחייו. לצידו של חלים באסטה, נהרג גם השוטר חנא במהלך אחד מחמישה 

ראשו. כשומר  ששימש  פברואר     145שחאדה,  בין  הכל,  המועד  1937בספטמבר    26-ל  1937בסך   ,

נהרגו   המרד,  כחידוש  כתוצאהשוטרים,    5המקובל  מכוונת.מ  כולם  במקביל   146התנקשות 

הם של בכירים בהנהגה הערבית, שהשתייכו להתנקשויות בשוטרים, ניסו מתקוממים להתנקש בחיי 

למחנה המתנגד למופתי, ובהם ראש עיריית חיפה, חסן שוכרי, שהניסיונות לפגוע בו לא הצליחו, 

ח'ליל, גיסו של חסן שוכרי שהיה גם הוא ראש -אמנם, אבל הביאו לעזיבתו את העיר; ואבראהים אל

בעברו. חיפה  אל  147עיריית  ספטמבר    ח'ליל-אבראהים  בתחילת  שהופץ    1937.148נרצח  בדיווח 

 
 , העמותה למורשת שרת. 1937במאי  27ביומן,  משה שרת, רישום  139
 . TNA/AIR/2/2066, 1937באפריל   12מהול לפיירס,  מכתב 140
 . 261), ע"מ 1998אייל (  141
 .266ריבלין, ע"מ  142
 הרחבה אודות נושא זה תופיע בפרק התשיעי של עבודה זאת.  143
144 7193 March th6Force orders,  - Palestine Police ,3658/2- ל. אמ"י . 
145 PP Annual Report (1937), p. 5. 
146 7193 December th11Force orders,  - Palestine Policeוגם: . 3658/1- . אמ"י, ל 
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 . 124-127ע"ע  ) 2008גורן (  147
. להלן: דיווח  114/41,  את"ה. 10,  1, ע"ע Dנספח ,  1938פברואר    –  1937ינואר  , פעילות טרורדיווח של הבולשת על  148

 ). 1938הבולשת ( 
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-, ביצעו מתקוממים ערבים לא פחות מ 1937, ציינה הבולשת כי בין ינואר לאוגוסט  1938בתחילת  

 149נגד ערבים.  29-נגד יהודים, ו 15נגד בריטים,  3ניסיונות התנקשות, מהם  74

שר ישב בבית קפה סמוך למטה נעשה ניסיון להתנקש בחייו של ספייסר עצמו, כא  1937ביוני    13-ב

. נהגו ושומר מתנקשים התקרבו אליו וירו בו, אך הוא שרד  3הארצי, במגרש הרוסים בירושלים.  

בעקבות הירי, נסע ספייסר לבריטניה, ולא שב עוד   150.ראשו של ספייסר נפצע קל, והיורים נמלטו

, בעוד שרייס עצמו הארי רייס  את מקומו של ספייסר מילא באופן זמני, סגנו ואיש אמונו,  151לארץ. 

 הית'.-הוחלף בשנית על ידי קינגסלי

מספרן הגבוה של ההתנקשויות, היה עדות לכך שהמרד עודנו נמשך, גם אם בעוצמה פחותה, ושהוא  

 יכול להתלקח מחדש במהירות, במידה וההנהגה של הקבוצות החמושות, תרצה בכך. 

במקביל אליה,   שהתקייםקשור במישרין להתקוממות, או    יהקושי ביטחוני, שקשה לקבוע אם ה

,  1937מספר מקרי שוד הדרכים בחודשים הראשונים של  היה תופעה של שוד מזויין בצירי התנועה.  

מקרים, בהשוואה   221נספרו    1937-מאשר בכל אחת מהשנים שקדמו לה: בהיה גבוה משמעותית  

התייחסה    1934.152-ו  1935בכל אחת מהשנים     32-ול,  1936בשנת    122-ל מי באופן רשהמשטרה 

לעלייה זו, כבעלת מאפיינים פליליים בלבד, וההסבר שניתן לה היה קושי כלכלי שנוצר אחרי שביתה 

מקרים היו  בפועל, נראה כי היה גם מרכיב לאומי למעשי השוד, מכיוון ש   153כללית של חצי שנה. 

שרכושם ובעוד שהקרבנות הערבים שוחררו אחרי  יהודים,  ו ערביםקרבנות  זמנית  -נשדדו בושבהם  

נדקרו. או  נורו  היהודים  הדרכים  154נלקח,  שוד  מקרי  ריבוי  עם  להתמודד  התקשתה    , המשטרה 

ווק  1937ובפברואר   ה פנה  בשם  ממנו  וביקש  לדיל,  את משופ  יתגברו  הצבא,  של  שסיורים  טרה, 

ש  המשטרה. הסביר  חדשים   100-ווקופ  ומגוייסים  מולדת,  בחופשת  נמצאים  בריטיים  שוטרים 

ת השנה, עדיין נמצאים בשלב ההכשרה שלהם. דיל נעתר לבקשה, ולאורך החודשים הגיעו בתחיל ש

  155. השתתף הצבא בסיורים על צירי התנועההבאים, 

ולבנון.  הגבולות עם סוריה  לסגור את  לא הצליחו הבריטים  לכל אורך השלב הראשון של המרד 

- לסייע בסגירת הגבול. חיל המשטרה התמודדה עם קשיים גדולים במחוזות חיפה ונצרת, ולא יכלה  

הספר ,מצידו, התקשה או לא התאמץ, לבלום את החדירות בגזרה שלו, שכללה בעיקר את הגבול  

 156המזרחי. 

על נקיטת מספר אמצעים שיאפשרו, לדעתו, לסגור  , המליץ ספייסר1936בדיונים שהתקיימו בסוף 

 157את הגבול:

 מייל מהגבול.  10הירדן המזרחי תפורק האוכלוסיה מנשקה, עד לעומק של -בעבר .1

 הירדן וסוריה, מצידו המערבי של הנהר. -חיל הספר יסייר לאורך הגבול עם עבר .2

 דרכי הגישה לנהר הירדן יגודרו. .3

 
 . Aשם, נספח  149
 . 7, ע"מ Dשם, נספח  150
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 שם, שם.  153
 . 11, ע"מ D, נספח )8193דיווח הבולשת (  154
 . TNA/CO/733/341/21, 1937באוגוסט   20לווקופ,  מכתב מדיל  155
הספר, בכל  -הועלו בפרלמנט הבריטי טענות בנוגע לשיתוף פעולה, או העלמת עין, מצידם של אנשי חיל   1936כבר ביוני   156

 הנוגע להברחות נשק מסוריה ולבנון, ראה הרחבה בפרק תשיעי, בעבודה זו. 
 . 263), ע"מ 1998אייל (  157
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 158, שבצמוד אליה יוקמו מצדיות שיאויישו בשוטרים. לאורך הגבול עם לבנון תיבנה גדר .4

- דיל תמך ברעיון חיזוק הנוכחות החמושה בסמוך לגבול, והעובדה שאחרי דילול הכוחות, בסתיו

 159, היה הגליל כולו, מוגן על ידי חטיבה מוקטנת אחת בלבד, הטרידה אותו מאוד.1936חורף 

, הבהיר ווקופ שלדעתו גדר 1937ותחילת    1936  בדיונים שהתקיימו בין ווקופ, דיל וספייסר בסוף

אינה פתרון אפקטיבי, ובמקומה הוחלט על פריסת משטרה, שתסייר לאורך דרך חדשה שתיסלל  

, אמר ווקופ  1938חשוב לציין שכאשר נושא בניית הגדר עלה על הפרק בתחילת    160לאורך הגבול. 

-גדר לא הוקמה, לא בגלל טענות לחוסרלשרתוק, בשיחת פרידה לפני שווקופ סיים את תפקידו, כי ה

הגבוה.  מחירּה  בגלל  אלא  בסוף    161יעילות,  בארץ  שסיירה  המלכותית,  החקירה  וועדת    1936גם 

וחשבון שהגישה, אם כי ההתייחסות שלה עסקה בגבול -, התייחסה לסוגיית הגדר בדין1937ותחילת  

ברה שקטעי גדר יועילו לפעילותה של מזרחי. הוועדה ס-היבשתי כולו, ולא רק בגבול הצפוני והצפוני

 162יחידת משטרה מיוחדת שתסייר לאורך הגבול, אך גם היא לא המליצה על גדר רצופה. 

לסייר לאורך הגבול,   , אחרי שנקבע שיש לסלול דרך בצפון, הורה ספייסר לוויינרייט1937בתחילת  

יש  לדעתו  היכן  ולזהות  מתאים,  תוואי  לאתר  במטרה  ציבוריות,  לעבודות  המחלקה  נציג  בליווי 

למקם את יחידות המשטרה שיסיירו לאורך הדרך. בהתאם להנחיות שנקבעו, התוואי שאותו הגיש 

ה צ ב-בין הכפר אלוויינרייט, עבר בסמוך לגבול, אך לא היה על הגבול עצמו. התוואי המתוכנן עבר  

  163ישראל ללבנון, בלי אצבע הגליל. -כמעט לכל אורך הגבול בין ארץ  –במערב, לכפר מלאחה במזרח  

בפברואר אישרה המועצה המבצעת של הנציב העליון את התוואי, שכונה בשם "קו ויינרייט".   25-ב

ל אפשרות  גם  להוות  עשוייה  לאורכו  המשטרה  ופריסת  הדרך  שסלילת  ציין  הצעה ווקופ  יישום 

אם כי הוא   –לחלוקת תעודות זהות, דבר שיאפשר לבודד בקלות רבה יותר, גורמים שאינם מהאזור  

 164סייג דבריו ואמר שתעודות זהות לא יחולקו, אלא במקרה של הטלת משטר צבאי.

שנכנסות  חמושות  קבוצות  לבלימת  ביותר  המתאים  שהמקום  סבר  לפניו,  לדוביגין  בדומה  דיל, 

זו, הגם שדיל הרחיב את  -ט, הוא כביש עכולשטח המנד ווקופ וספייסר התנגדו לעמדה  צפת, אך 

- ההתנגדות לבחירה בכביש עכו  165הצעתו המקורית של דוביגין, והציע גם לבנות גדר בסמוך לכביש. 

פת נבעה משתי סיבות: הכביש שימש כעורק תנועה מרכזי בגליל, והפיכתו לציר ביטחוני, תשבש צ

תושבים המשתמשים בו. בנוסף לכך, קביעת נקודת בלימת ההסתננות לשטח המנדט מאוד את חיי ה

כך, עשרות קילומטרים מהגבול, תעביר מסר שכל שטח הגליל, צפונית לכביש, בעצם -בקו דרומי כל

 מופקר. 

השטח הצמוד לגבול ולתוואי המתוכנן של הדרך עבר דרך שני מחוזות משטרה, מחוז חיפה ומחוז  

ון שספייסר רצה שהאחריות לגזרה תוטל על יחידה אחת, הוא הורה להקים מרחב חדש נצרת, ומכיו

), אשר לא יהיה כפוף למחוז, אלא ישירות Northern Frontier Divisionהצפוני (-מרחב הספר  –

 166למטה הארצי. 

 
", שהיה מבנה מבוצר קטן, שנועד להיות מאוייש על ידי מספר אנשים,  Blockhouseהביטוי בו השתמש ספייסר היה " 158

) הרבו הבריטים להשתמש במבנים מסוג זה,  1902-1899ולאפשר להם שליטה באש על השטח מסביב. במלחמת הבורים ( 
 הבורים.   בצמוד לגדרות שהקימו, במטרה לתחום את שטחי הפעילות של הפרשים

 . 263), ע"מ 1998אייל (  159
 .  202-203), ע"ע  2006קרויזר ( 160
 , העמותה למורשת שרת. 1937במאי  27משה שרת, רישום ביומן,   161
 . 202דו"ח וועדת פיל, ע"מ  162
 ק"מ לשמורת החולה.   2- ק"מ מזרחית לראש הנקרה, ומלאחה נמצאת כ 7-בצה נמצאת כ -אל 163
 . 4754/5- , אמ"י, מ1937בפברואר  25הנציב העליון,  החלטות המועצה המבצעת של   164
 . 39-40), ע"ע  2011קרויזר ( 165
166 PP Annual Report (1937), p. 26. 
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שנתית  מחופשה  שחזר  טסימאן,  על  להטיל  ספייסר  תכנן  החדש,  המרחב  להקמת  האחריות  את 

החליף  טסימאן את פאראדיי כמפקד   1937בפועל, בין אפריל ליולי    167בבריטניה, והיה ללא תפקיד. 

היחידה החדשה    168הצפוני. -ביולי הוצב רשמית בצפת, כמפקד מרחב הספר  1-מחוז נצרת, ורק ב

חיילים   64למחצה. ספייסר ביקש, ולאחר זמן קיבל אישור חריג, לגייס ליחידה  -תוכננה ככוח צבאי

  1937.169שוחררים, שהגיעו ישירות מבריטניה במהלך מאי מ

מבנה המרחב היה שונה מאוד ממרחבים אחרים: תחום אחריותו היה רצועה צרה לאורך הגבול. 

כניסת -חוקיות, סיכול הגירה לא- תפקידיו היו בעיקר סיכול הברחות לא וניסיון לבלימת  חוקית 

הפעילות   עיקר  המנדט.  לשטח  מתקוממים  הצפון. קבוצות  דרך  לאורך  רצופים  סיורים  הייתה 

לפני   1937פרוייקט הסלילה החל בפברואר   וחודשים ארוכים  לפני שטסימאן שב מחופשתו,  עוד 

פברואר   בסוף  כבר  כפעיל.  המרחב  על  רשמית  בדיווח   1937שהוכרז  הדרך:  סלילת  בפועל  החלה 

י ולא כחלק ממשטרת המנדט,  פעל באופן חריג, כגוף עצמא 1937-השנתי של שירות בתי הסוהר שב

עבודה של אסירים עסקה במשך רוב חודשי השנה  בכריית וריסוק סלעים, ששימשו -צויין כי פלוגת

ראשוני השוטרים שהוצבו במרחב החדש, שעדיין    170את הפועלים המקומיים, שהועסקו בסלילה. 

קם ניצלו את הקירבה לא היו לו מבני קבע, או סגל מלא, עסקו בעיקר בשמירה על האסירים, שחל

 171לגבול, ונמלטו.

בסלילה עצמה עסקו כאמור פועלים שכירים מהכפרים הסמוכים, אשר במקביל בנו את נקודות 

המשטרה שמהן יצאו הסיורים לאורך הדרך החדשה. במהלך עבודות הסלילה, הוחלט על הארכת 

החוף.  לציר  הדרך  לחבר את  במטרה  הנקרה,  לראש  עד  הדרך מט  172התוואי מערבה  חסכון,  עמי 

  173החדשה לא צופתה באספלט, למעט שני פסים צרים. 

הצבאיים בניגוד -המאפיינים  שלה:  והמבנה  הציוד  את  גם  כללו  החדשה,  היחידה  של  למחצה 

תקנים אושרו ליחידה החדשה, מתוכם   215למרחבי משטרה רגילים, היה המטה מצומצם מאוד:  

(טסימא  83 בריטים  ושוטרים  סמלים  בריטי,  קצינים,  מפקח  ו  22ן,  ו  61-סמלים   132-חוגרים) 

שוטרים מקומיים, מתוכם שני קצינים ושני סמלים. מספרם של היהודים והערבים בכוח המקומי 

  20-היה דומה. מלבד טסימאן, וצוות מפקדה מצומצם, שישב עימו בצפת, חולקו שאר השוטרים ל

שוטרים   4-שוטרים בריטיים, ו  3נהגים,    2קבוצות. כל קבוצה הייתה בפיקוד של סמל בריטי וכללה  

קבוצות נפרסו לאורך הכביש בנקודות ארעיות (חלקן הפך בהמשך לנקודות קבועות),   12מקומיים.  

צפת, וביחידות המשטרה -כרום לאורך כביש עכו-הקבוצות האחרות התמקמו בראמה ומג'ד אל  8-ו

חזיקה ברשותה טנדר פורד, שעליו הותקן בעכו וצפת. כל היחידות הופעלו באותה צורה: כל יחידה ה

 174מקלע לואיס, והייתה אחראית לסייר לאורך קטע קבוע לאורך הדרך. 

 
167 Civil Service List 1937, p. 206. 
168 7193 May th8Force orders,  - Palestine Police וגם:   .2/8365- . אמ"י, ל 

Civil Service List 1939, p. 222. 
169 . p), p9. 193JanIII, no. 1 (V, vol. Palestine Police Magazine”, Special DivisionUnknown author, “

24-25. See: Special Division. 
170 (Jerusalem: Government Printing House,  Annual Administrative Report 1937, PrisonsPalestine 

1938), p. 13. See: PPS Annual Report (1937). 
171 Horne, p. 485. And: PPS Annual Report (1937), p. 11.  
172 , Palestine Police Magazine”, The Northern Frontier Road, “A.E.C (Possibly Albert Ernst Cooke)

vol. V, no. 10 (Oct. 1937), pp. 24-25. See: The Northern Frontier Road. 
 . 40), ע"מ 2011קרויזר ( 173
174 PP Annual Report (1937), p. 26. 
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מבני המשטרה שהוקמו בסמוך לדרך, היו ברובם עשויים עץ, אם כי נעשה מאמץ כדי למגן אותם. 

(למשל, נקודת המשטרה שהוקמה באל גגו של כל צריף הופיע קיצור של שמו באנגלית  ה, צב-על 

  175לזהות אותו, במידה ויידרשו לספק סיוע אווירי.   RAF"), במטרה להקל על מטוסי  BSסומנה כ"

לקיומו של מרחב הספר ואימונים, -במחצית השנה הראשונה  בינוי  עיקר הפעילות כללה  הצפוני, 

  פעילות נוספת שהלכה וגברה,   176שהופרעו מפעם לפעם עקב תנאי מזג אוויר קשים, ובלתי צפויים. 

ככל שהתגברו האירועים האלימים, הייתה פעילות לאיתור ותפיסת נשק. בעשרת הימים האחרונים 

) Fullbrookשל ספטמבר, למשל, סיורים של היחידה, שניים מהם בפיקודו של סמל יוברט פולברוק (

) גיבסון  סמל  של  בפיקודו  לתפוס  Gibsonואחד  הצליחו  למספר   177רובים.  3),  דומה  זה  מספר 

 שנתפסו בכל התקופה מאז הקמת המרחב. הרובים

הספר מרחב  של  צבאית-הקמתו  תפיסה  עם  מזוהה  שהיה  מי  של  פיקודו  תחת  והצבתו  -הצפוני 

ביטוי  הייתה  לכן,  קודם  שנים  מעשר  למעלה  לשוטרים,  הספר  בבית  כמדריך  מימיו  עוד  למחצה 

הצליח ג'פרי מורטון   מובהק לשינוי הדרמטי שעבר ספייסר בגישתו לנושא השיטור: בתחילת העשור

היה  צבאי  עבר  כעת  ואילו  הבריטיים,  המזויינים  בכוחות  שירת  שלא  למרות  למשטרה  להתקבל 

הצפוני. למעשה, הדרישה לניסיון צבאי הייתה -קדם לכל המגוייסים החדשים למרחב הספר-דרישת

, בעיקר חשובה בהרבה מהדרישה לניסיון משטרתי כלשהו. המגוייסים הגיעו כולם מיחידות שדה

מיחידות חיל רגלים, שבהן אופי הפעילות לא היה שונה באופן מהותי, מזה שהיחידה החדשה נועדה 

הכשרה    178לבצע.  לעבור  נדרשו  לא  וככאלה,  מיוחד,  לחוזה  בהתאם  במשטרה  הוצבו  המגוייסים 

לצד  מסגרת,  העדר  לדעתו  כי  כתב  החדשים  המגוייסים  אחד  לשוטרים.  הספר  בבית  משטרתית 

התנאים הקשים שבהם התגוררו השוטרים בחודשים הראשונים, היו גורם לכך שבחופשות בחיפה, 

ול. הוא סיים את הערתו במשפט "אני מקווה שכאשר היסטוריונים נהגו שוטרים בריטים לפרוק ע

בעתיד יכתבו אודות עלילות יחידת הספר, הם יזכרו את התנאים שבהם חיינו, ויסלחו לנו על כמה 

 179ממעשינו". 

ככל שגברה פעילות המתקוממים, עלתה חשיבותה של הפעילות לאורך הגבול, ובאוקטובר הועברו 

 –הצפוני, לשם יצירת מחוז חדש  -זות חיפה ונצרת, וחוברו למרחב הספרמרחבי עכו וצפת ממחו

 180הצפוני, שטסימאן מונה לעמוד בראשו.-מחוז הספר

  

 
 . 44), ע"מ 2011קרויזר ( 175
176 Special Division, p. 24. 
177 7193 November th6Force orders,  - Palestine Police 3658/1-. אמ"י, ל . 
 שם, שם.  178
179 Special Division. 
180 PP Annual Report (1937), p. 26. 
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 דיון ומסקנות שער שני: 
השנים שבין פירוק הז'נדרמריות לחידושו של המרד הערבי, עברה המשטרה תהפוכות רבות,   11-ב

קו אותה  שראו  תפישות  בין  למאבק  ביטוי  ביטחוני, שהיו  כגוף  כך  אחר  ורק  אזרחי  כגוף  כל  דם 

 לתפישות שראו אותה בראש ובראשונה כגוף ביטחוני. 

חיל של  והקמתו  הבריטית  הז'נדרמריה  של  העבר-פירוקה  מהמשטרה -הספר  הוציאו  ירדני, 

למחצה. הסקציה הבריטית שהוקמה במשטרה -הגופים הכפופים לה, את רוב היכולות הצבאיותמו

ואירועי  הייתה   מאוד,  אירועים   1929קטנה  עם  להתמודדות  הנוגע  בכל  חולשתה,  את  הוכיחו 

 שמתרחשים בכמה מקומות בו זמנית.

ואחריו ספייסר.    1929אחרי אירועי   דוביגין  גוף י המשטרה ה  , לתפיסתםהגיעו לארץ  כל  א קודם 

לצד רפורמות   מקצועי, אך הם עדיין נתנו משקל לתפקידה הביטחוני של המשטרה:-אכיפה אזרחי 

מספרם של השוטרים הוגדל  שנועדו לשפר את יכולותיה של המשטרה בתחומי שיטור קלאסיים,  

, שישפר את ערבים-לייצר איזון מספרי בין השוטרים הערבים לשוטרים הלא  במטרה  ,הבריטים

ערבית התקוממות  של  במקרה  המשטרה,  של  הביטחוניות  אמנם יכולותיה  הבריטית  הסקציה   .

עול כגוף נפרד, אבל שוטרים בריטים עדיין הוצבו בתחנות באופן שאפשר את הצבתם חדלה מלפ 

 חירום, לצורך הגנת יישובים יהודיים.  יהמהירה במקר

הופקו   1929, נראתה כהוכחה לכך שלקחי  1933התנהלותה המוצלחת של המשטרה לנוכח אירועי  

לאסי לשיטור ביטחוני. הנחה זו  בצורה טובה, וכי המשטרה מצאה את האיזון הנכון בין שיטור ק

הופרכה בתוך ימים ספורים מפריצת המרד הערבי: המציאות שבה התמודד פיקוד המשטרה עם 

תופעות של סירוב פקודה בקרב שוטרים ערבים רבים, לצד חוסר היכולת של השוטרים הבריטים 

 רסה.ספייסר ק- לספק הגנה לעשרות נקודות יישוב יהודיות, הוכיחה שגישת דוביגין

קריסת המשטרה התרחשה בשני שלבים נפרדים, כאשר בשלב הראשון, עקב חולשת היסוד הערבי 

מסדר הכוחות שלה, לא יכלה המשטרה להפעיל כוחות בהיקף מספיק בכדי   60%-במשטרה, שמנה כ

היה גם הוא חלש מדי ורק אחרי   להתמודד עם האירועים, ונזקקה לסיוע צבאי. הכוח הצבאי בארץ

, התרחש 12השני של המרד, שיידון בפרק    חלקוב  .בורות בהיקף גדול, נחלש המרד מאודהגעת תג

המשטרה,   בקריסת  השני  ולהכפפת   ושבשיאהשלב  מנשקם  הערבים  השוטרים  לפירוק  הביא 

 המשטרה לצבא באופן מלא.

מתקוממים, , נמשכה פעילות  1937לספטמבר    1936גם במה שמוכר כהפוגה במרד, בין אוקטובר  

אח המשטרתי,  המודיעין  לפגיעה.  ברור  יעד  להוות  הוסיפה  המשטרה  הדגל   דכאשר  מספינות 

התנקשויות שיבשה את יכולות האיסוף הה יעד לפגיעה זו, וסדרת  וושקידמו דוביגין וספייסר, הי

עצמו הגדיר לה, חולל אצל ספייסר -המשטרתיות. כישלונה של המשטרה לבצע את המשימות שהוא

וי בתפיסותיו את תפקיד המשטרה. הביטוי הבולט ביותר לכך היה  הקמתה של ז'נדרמריה של שינ

מאז   לראשונה  הספר1926ממש,  מרחב  של  סתרההצפוני  -.  גישתו  השוטרים   את  רוב  ספייסר: 

 כולו ביטחוני.  -ששירתו בה, לא הוכשרו כשוטרים, אלא כאנשי צבא; ותחום העיסוק שלה היה כל

, מסמלת את הארץ  בעקבותיו עזבהיה ספייסר עצמו יעד לניסיון התנקשות,    , 1937בקיץ  העובדה ש

סופו רבה את  ביניים, שבסיומה  ביטחוני במשטרה-העידן האזרחי  של  במידה  ותחילתה תקופת   ,

 .  גוף שהוא ביטחוני, בראש ובראשונהתהיה המשטרה, 
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 הספר)-ירדני (חיל-הספר העבר-חיל – משטרתית -שער שלישי: ז'נדרמריה חוץ

 ) 1930-1926פרק שביעי: הקמה, התבססות ואתגרים ראשונים (

 בנייתו של הכוח
מהמגוייסים  -חיל ורבים  שלו  הפיקוד  ממבנה  מאוד  משמעותי  חלק  מאין.  יש  הוקם  לא  הספר 

ישירות   הגיעו  שלו  היה, הראשונים  החדש,  לכוח  העוברים  בראש  הפלשתינאית.  מהז'נדרמריה 

קולונל ביושר עצמו, שמשימתו הראשונה הייתה  לשמר ולתחזק את הז'נדרמריה, -כאמור, לוטננט

 ועליה לבנות את הכוח החדש.

, ועסק בתכנון AOC-), ששירת במטה הShuteכסגנו של ביושר נתמנה מייג'ור סיריל אבלינג שוט (

 1925.1הרפורמה בז'נדרמריות, כחבר בצוותו של מאברוגורדאטו, לאורך שנת 

הספר קצין המינהלה והלוגיסטיקה פיילי, קצין הקשר פידס, קצין הקישור -לצד ביושר עברו לחיל

המשנה: בולר, הווארד, ג' סמית', ר' סמית', לוקהארט, ווויגאן,  -עריקאת וכן רוב מפקדי יחידות

ורמאלית הגיע מהז'נדרמריה הבריטית, אבל בפועל שירת בז'נדרמריה הפלשתינאית במשך יותר  שפ

  2הספר. -משלוש השנים שקדמו להקמת חיל

חיל של  הקצינים  (-לסגל  נורת'פילד  וולטר  אדוורד  הנגד  גם  צורף  ששירת Northfieldהספר   ,(

מייג'ור פרסי טראוורס גודווין הספר גם  - כמו כן עבר לחיל  3סמל.-בז'נדרמריה הפלשתינאית כרב

)Goodwinלחיל שהגיע  היחיד  הקצין  הנראה,  ככל  שהיה,  ורק -),  אך  ששירת  אחרי  הספר 

 4בז'נדרמריה הבריטית.

בנוסף לפיילי, עריקאת ופידס כלל מטה המינהלה גם שלושה רופאים, שני וטרינרים ושלם. קצין 

) ותחתיו שירתו הרופאים המקומיים ד"ר Draperהרפואה הראשי היה קפטן ארת'ור פיליפ דרייפר (

) Idendenא. טועמה וד"ר מ. בורדוש. קצין הוטרינריה הראשי היה קפטן הרולד איימוס אידנדן (

ווינטר רוי   5ותחתיו שירת ד"ר פואד אחמד. את מערך המינהלה השלים קצין התשלומים דיוויד 

)Roy 1914.6בשנת ), שעסק בתחום המינהל הפיננסי, מאז התגייס לצבא  

קצינים בריטיים, ששבעה  -תתי  13קצינים בריטיים, כלל  הפיקוד שמעל לדרג השטח, גם    16-בנוסף ל

ושלושה היו אנשי הז'נדרמריה הבריטית שהושאלו  יוצאי הז'נדרמריה הפלשתינאית  מתוכם היו 

 
 TNA/CO/733/95, 8, ע"מ  1925ביולי  6מכתב ממאברוגורדאטו למזכיר הראשי,  1
. להלן: צפי  TNA/CO/831/1/5, 1927, דצמבר  128, ע"מ  1928מסמך צפי הערכות הוצאות של ממשלת המנדט לשנת  2

 . וגם: 1928הערכות  
War Office, The Half-Yearly Army List Revised for January 1937 (London: His Majesty's 

stationary office, 1937), p. 970. See:  Jan. 1937 Half-Yearly list. 
 . Fitzgerald. וגם: 128, ע"מ  1928צפי הערכות   3
 . TNA/CO 733/95, 1925רשימה שמית של משרתים בז'נדרמריה הבריטית, אוקטובר  4
 . 128, ע"מ  1928צפי הערכות   5
6 list, p. 970. Yearly-HalfJan. 1937  

 TNA/WO 372/17/111889, 1919וגם: תעודת אות השתתפות במלחמת העולם הראשונה, 
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מ החל  הפלשתינאית  בריטיים,   1924.7-לז'נדרמריה  נגדים  שני  השלימו  בשטח  הפיקוד  דרג  את 

 8סלמים ושני נוצרים. ומ 18קצינים מקומיים, ועשרים 

- הספר ובסיס ההכשרה הראשון שלו, הוסיפו להיות בצרפנד, במגמה להעתיק אותם לעבר -מטה חיל

מתקני שיוכשרו  אחרי  אדם -הירדן,  כוח  לגייס  במהירות  פעלו  ואנשיו  ביושר  מתאימים.  קבע 

עם מעבר מאות אנשים למשטרה. , במטרה להשלים את הפערים שנוצרו  RAF-ולהכשירו, בעזרת ה

אנשים מעבר לתקן המתוכנן.   49,  1926איש בסוף    775הספר מנה  -מהלך גיוס נמרץ הביא לכך, שחיל

יוכוונו המתגייסים היהודים לשירות במשטרה, בעוד , על פיה  בהתאם למדיניות שנקבעה מראש

  9הספר. -יהודים שניסו להתגייס לחיל 150, נדחו יהיה ערבי בעיקרו שחיל הספר

הספר הוגדר כגדול מדי מהרגע שבו הוקם, עבר הכוח בארבע שנותיו -חיל של  מכיוון שסדר הכוח  

חוגרים.   525הראשונות תהליך הדרגתי ומתוכנן של צמצום כוח האדם שלו, במטרה להגיע ליעד של  

שחייבו הפחתה התהליך אף הוחמר כאשר החליטה ממשלת המנדט על קיצוצים בתקציב הביטחון,  

הספר -שנקבעו לפני הקמת הכוח. מספר חייליו הסדירים של חיל  727-נוספת של כוח האדם, מעבר ל

, כאשר תהליך זה היה 1929קצינים וחיילים, בסוף    672- , ל1926קצינים וחיילים בסוף    775-ירד מ

 10עקבי, ובכל שנה פחת מספר החיילים, תוך שמירה על מסגרת של ארבע פלוגות. 

) כשכל אחת מהן נתונה לפיקודו של  Squadronsהספר ארבע פלוגות (-דומה לז'נדרמריה, כלל חילב

קצין בריטי בדרגת מייג'ור. כל פלוגה חולקה לשני חצאים, שהיו כשירים לפעולה עצמאית, ועל כל 

אחד מהם פיקד קצין בריטי בדרגת קפטן (או לוטננט בעל דרגה זמנית של קפטן). מתחת לכל קפטן 

 שירתו שני מפקדי מחלקות שהיו קצינים מקומיים, ומתחתיהם שאר החיילים.  

העיקרון שאומץ מהצבא ההודי, ובחלקו התקיים עוד בתקופת הז'נדרמריה, קבע שקצינים קרביים 

מקומיים יקודמו אך ורק מתוך שורות החוגרים והנגדים. קצינים מקצועיים, לעומת זאת, גויסו 

הנהיגו ארבע דרגות קצונה מקומיות: מלאזם, ראיס, קאיד וקאימקאם, בדרגות קצונה. הבריטים  

יותר. דרגות הקצונה המקומיות היו   11כאשר דרגת הקאימקאם נכנסה לתוקף רק בשלב מאוחר 

זוטרות גם מדרגות קצונה בריטיות,  ובפועל הן היו  זוטרות מהדרגות הבריטיות המקבילות להן 

ם הקפידו על הפרדה בין קצינים ונגדים בריטים לקצינים שנחשבו לפחות בכירות משלהן. הבריטי

 ונגדים מקומיים. 

רובאים וארבעה מקלעי הוצ'קיס, אחד לכל מחלקה. שלוש   144תקן מלא של כל פלוגה, נועד לכלול  

בעיית  עם  התמודדות  הייתה  העיקרית  שתכליתה  שהרביעית,  בעוד  פרשים,  פלוגות  היו  פלוגות 

עבר   בדרום  מרוכבי הפשיטות  הורכב  השני  וחציה  מפרשים  הורכב  שחציה  פלוגה  הייתה  הירדן, 

 12גמלים.

 
,  1928ביולי    5מרי,  ילמכתב של פלומר לא Fהספר, נספח -קצינים וסמלים ראשונים בחיל -רשימת תתי  7

TNA/CO/831/3/7  1928. להלן: מכתב פלומר (יולי .( 
8 Palestine Administration Report for the year 1926, p. 30. See: Administration report, 1926.  
,  1926בפברואר  26מכתב מפלומר,  וגם:    . 3, ע"מ 1926בספטמבר  28, הצפוןאייהו?",   –מחבר לא ידוע, "הקול. קיש   9

TNA/AIR/9/19. 
10 Administration Report, 1926, p. 40. And: Administration Report, 1927, p. 46; Administration 

Report, 1928, p. 60; Administration Report, 1928, p. 62; Administration Report, 1929, p. 90. 
- אחרון של חיל-), מפקדו הלפני Montgomeryשחיבר קולונל ג'ורג' ווינדהאם קלוד מונטגומרי (  1947מסמך מספטמבר   11
   . להלן: מסמך מונטגומרי.9ירדני", ע"מ  - הספר העבר- ספר, ונקרא "ההיסטוריה של חילה

12 Administration report, 1926, p. 39. 
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הספר הייתה הכיתה, שמפקדה היה חייל מקומי מצטיין שנשא -יחידת המשנה הבסיסית של חיל

וקיל אומב פיקד קצין אדרגה מקומית של  היוו מחלקה שעליה  כיתות  כל שתי  שי או אומבאשי. 

וסי (מלאזם או ראיס),  ושוויש, ששימש כסמלמקומי  בידו אומבאשי  מקום -מחלקה  וממלא-יעו 

 13מפקד המחלקה. 

הספר בשתי שנותיו הראשונות, הייתה גיוס והכשרת כוח -הפעילות המינהלתית העיקרית של חיל

אדם, בניית שני בסיסיו העיקריים, בזרקא ובמעאן, והמעבר ההדרגתי אליהם. בזרקא, שהייתה 

הספר. במקום -ן, התקדמה במהירות בניית הבסיס המרכזי של חילכפר צ'רקסי לא רחוק מעמא

חיל של  המקצועיים  ההכשרה  ומרכזי  הטירונים  בסיס  סדנאותיו, -נבנו  מחסניו,  גם  כמו  הספר, 

העברת כל המתקנים   14אורוותיו, מתקני המנהלה, הרפואה, הווטרינריה והמפקדה הראשית שלו. 

, התמקמו 1927. כמו כן, עד סוף 1927, הושלמו עד סוף RAF-הללו מצרפנד, ומסירת צרפנד לידי ה

בזרקא שתי פלוגות פרשים ובניית מגורי הקבע עבורן בבסיס, התקדמה בקצב מהיר. פלוגת הפרשים 

השלישית, עבורה לא נבנו מתקנים מתאימים בזרקא, מוקמה בצמח, ונבנו עבורה מגורים זמניים 

קבע –בת של פרשים ורוכבי גמלים, התמקמה בבסיס, הפלוגה שנבנתה כפלוגה מעורDשם. פלוגה  

 15הספר, שהקמתו הלכה ונשלמה במעאן.-שני של חיל

אחרי שנה מלאה של פעילות שכללה אימונים ופריסות מבצעיות, קבע ביושר, כי רמת הקליעה של 

המשרתים, היא לקוייה, וכך גם המשמעת שלהם בבסיס. עם זאת, קבע ביושר שתפקודם בשטח 

אמ מאוד.במצב  כטוב  עצמו  הוכיח  מתקני   16ת,  הוקמו  תמידית,  אימונים  שגרת  לאפשר  במטרה 

אימון לא רק בבסיס ההכשרה בזרקא, אלא גם במעאן, ונקבע שבהמשך יוקמו מטווחים ומתקני 

מתקן בכל  חיל -אימון  עבור  שייבנה  חיל  17הספר.-קבע  ב-מגוייסי  צויידו  אנפילד    400-הספר  רובי 

תחום חשוב של   18.רובים הישנים, שהועברו מהז'נדרמריה הפלשתינאיתחדשים, שהחליפו את ה

. בתחום המבצעי  RAF-, היה שיתוף הפעולה עם ה1926-7-אימונים שהוזנח בגלל עומס האירועים ב

זמן לקיום אימונים משותפים, רמת התיאום בין -היה רצון טוב לקיים שיתוף פעולה, אך עקב חוסר

 19את דוקטרינת השיטור האווירי, הייתה נמוכה. שני הגופים, שנועדו לקיים 

הספר, היה הכרח לקבוע מנגנון גיוס מסודר, -חרף הצורך בצמצום מספר המשרתים הכולל בחיל

אדם. המנגנון שנמצא כיעיל ביותר, והוא -שיוכל לפעול ברגע שיהיה צורך בתחלופה סדירה של כוח

מקומיים אל המחוזות שמהם הם באו, בכדי הספר עד לפירוקו, היה שליחת קצינים  -שימש את חיל 

, שמפקדיה Dהספר. פלוגה  -שייפגשו עם צעירים מקומיים ויסבירו להם את היתרונות שבגיוס לחיל

מספר זה היווה את המכסה המקסימאלית    20סודאנים.   64רצו בגיוס רוכבי גמלים סודאנים, גייסה  

 21הספר למגוייסים מארץ זו.-שקבעה מפקדת חיל

 
 . להלן: יצחקי 70-71), ע"ע  1995און,  -(כפר תבור: שבתאי בר  חמישים שנות ביטחון והגנה – לילות כנען דוד יצחקי,   13
 . TNA/CO/733/134/16בינואר,    13מרי, ימכתב מפלומר לא  14
 . 1927. להלן: דיווח  TNA /CO/831/1/9,  4-5, ע"ע  1927הספר, על תפקודו בשנת  - דיווח שנתי של חיל 15
 הפרק הבא. - הספר בשנותיו הראשונות, יורחב בתת-על הפעילות המבצעית של חיל  16
 . 22-23,  16, ע"ע 1927דיווח   17
 . 16שם, ע"מ   18
 . 25-26שם, ע"ע  19
20 the year 1927, p. 46. Palestine Administration Report for 
 . 7, ע"מ 1927דיווח   21
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פלוגה    1927במהלך   ייעוד  שינוי  על  גם Dהוחלט  כפלוגה שתכלול  קיומה  הרעיון של  ביטול  ועל   ,

מחלקות פרשים וגם מחלקות רוכבי גמלים. על פי ההחלטה החדשה, הפכה הפלוגה כולה לפלוגה  

מוקמה בבסיס במעאן,  וההנחה של הפיקוד  Dהנימוק לשינוי זה, היה שפלוגה  22של רוכבי גמלים. 

 ואי השטח יתאים יותר להפעלת גמלים.הייתה, כי תו

 

 הירדן-צפון עבר – תחילתה של פעילות מבצעית 
הספר, הביאה לקיצור לוח -הירדן בעת הקמתו של חיל-בסוריה לתוך עברהדרוזי  זליגתו של המרד  

הספר, ופלוגה רכובה ראשונה שלו -הזמנים של הכשרתן הראשונית של פלוגותיו הראשונות של חיל

  23רמת'א, פחות מחצי שנה לאחר שהחלה את אימוניה הבסיסיים.-לאלנשלחה 

היה המרד בשלבי היחלשות, והצרפתים חיזקו את אחיזתם בג'בל דרוז.   1926במחצית השנייה של  

בג'בל דרוז שכנעה חלק מהקצונה הצרפתית, שהמורדים  פעילות הקבוצות החמושות  התמשכות 

רות משמשת להם כבסיס בטוח ליציאה להתקפותיהם, מקבלים מקלט מסודר בעבר הירדן, והאמי

וכמקלט אחרי ההתקפות. התבטאויות צרפתיות ברוח הזו דרבנו את הבריטים לחזק את נוכחותם 

חיל טירוני  הכשרת  זמן  וקיצור  ב-באזור,  זו.  למגמה  ביטוי  היה  לגזרה,  ושליחתם    22-הספר 

חיל  1926בספטמבר   של  פרשים  פלוגת  לאזור  ו- הגיעה  במסגרת הספר,  קוקס,  לבקשת  שולבה, 

. מטרת המסגרת היחידתית הזו הייתה RAFהוק, וכללה גם יחידת משוריינים של  -שהוקמה אד

הירדן, פירוקן מנשק, במידה והצליחו לחדור -מניעת מעבר קבוצות חמושות של דרוזים לתוך עבר

הסורי. לשטח  והחזרתן  ארבד  24פנימה,  בגזרת  זו,  מפעילות  משמעותי  ניסיון רמת-חלק  היה  'א, 

, וריכז 1926להרחקת קבוצתו החמושה של מצטפא ח'לילי, עבריין שנמלט מהכלא בדמשק ביולי  

באזור  ונוכחותו  בכיר,  מבוקש  בו  ראו  הצרפתים  מורדים.  מאות  כארבע  שמנתה  קבוצה  סביבו 

אחרי   הטרידה מאוד את הבריטים. סיורים בגזרה לא העלו דבר, וח'לילי נלכד לבסוף דווקא בעמאן,

 25מבצע מודיעיני.

ירדני בארבד,  לשחרר את מצטפא ח'לילי, חודשים בודדים אחרי -החלטתו של בית המשפט העבר

מעצרו, החריפה עוד יותר את החשדנות של השלטונות הצרפתיים כלפי הבריטים וכלפי שלטונות 

הגבולות. שמירת  פעילות  על  והקשתה  הירדן,  שמורדים   26עבר  היה  ח'לילי  משחרור  יוצא  פועל 

- נוספים הסיקו שהרשויות האזרחיות בעבר הירדן מספקות להם מקלט, ולכן משתלם לברוח לעבר

 הירדן. 

היד הקשה בה נקטו הצרפתים במהלך דיכוי המרד, הביאה לגל פליטים שהתרכז סביב נווה המדבר  

מורדים דרוזים מתומכיו של סלטאן   אזרק. לצד פליטים אלה התרכזו באזור מאות-של קסר אל

האמיר -אל שלח  הבריטים  של  בלחצם  סוריה.  לתוך  פשיטות  בביצוע  המשיך  וחלקם  אטראש, 

ובה תבע הפסקה מיידית של הפעילות הזו, -, איגרת לסלטאן אל1926עבדאללה, בסוף   אטראש, 

 
 . 3שם, ע"מ   22
,  1926בספטמבר  Amery  ,(14) לשר המושבות אימרי (Symesמכתבו של מזכיר ממשלת המנדט סיימס (  23

TNA/FO/371/11509 . 
,  1927בינואר  4שר המושבות, -), תת Shuckburgh) לסר ג' שאקבורו ( Staffordמכתב מא. סטאפורד ( 24

TNA/FO/371/12303 . 
 שם.  25
 . TNA/CO/733/132/1,  1927בינואר    14, מכתב מסיימס לאימרי 26
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דבר שהגביר אזרק נמשכו,  -והלה התחייב שהיא תופסק. ההתחייבות לא קויימה והפשיטות מאל

אזרק הביאה להצבת פלוגה -הסיטואציה הרגישה באזור אל   27את קצב כניסת הפליטים הדרוזיים. 

. השטח כולו, RAF-הספר באותה גזרה, לצד יחידה מהלגיון ויחידת משוריינים של ה-שלמה של חיל 

 כולל מחנה הפליטים המאולתר, הוגדר כשטח צבאי, והכניסה אליו נאסרה. 

המאמצים ב   למרות  הצליחה  מאות   1927במאי    26-הבריטיים,  שמנתה  חמושה  דרוזית  קבוצה 

באל הצבאי  השטח  לתוך  להיכנס  עבור -לוחמים,  מדי  גדול  היה  זו  קבוצה  של  הכוח  סדר  אזרק. 

היחידות שחנו בגזרה. למרבה האירוניה, בדיוק באותו שבוע עמד לצאת אל הפועל צמצום במספר 

לגזרה הוזעקו פלוגת פרשים    28י כמה שבועות של שקט יחסי.היחידות על פי תכנון מוקדם, אחר

, שהגיעה מעמאן. שתי היחידות RAF-הספר מזרקא ויחידת משוריינים נוספת של ה-נוספת של חיל 

היחידות שכבר שהו בשטח, הצליחו  עם  ויחד  פחות מארבע שעות  בתוך  בה  ונפרסו  לגזרה  הגיעו 

ת מורדים דרוזיים שנמלטו לכיוון השטח הסורי, להביא לסילוקם מהאזור של למעלה משלוש מאו

 29ולשבות ששים מורדים נוספים.

הירדן, והסובלנות -אירוע זה היווה נקודת מפנה בהתייחסות הבריטים לכניסת מורדים לשטח עבר

הירדן, נשלחו -היחסית שהופגנה כלפיהם, הסתיימה לחלוטין. מנהיגי מורדים שנתפסו בשטח עבר 

  30ז ובדרום עבר הירדן, הרחק מאנשיהם ומהגבול הסורי. לגלות פנימית במרכ

אזרק, החליטה ממשלת המנדט   -בעקבות התקרית החמורה והתמשכות תופעת הפליטים באל

להשאיר בינתיים את הפלוגה הנוספת שהובאה כתגבורת. החלטה זו העלתה משמעותית את  

למשרד המושבות שנאלצה לאשר תקרת ההוצאות המתוכננות של ממשלת המנדט, שדיווחה 

  31. 5000£הספר בסך של -תוספת חירום לתקציב האספקה והתחבורה של חיל

 

 1928-1926הירדן -המצב בדרום עבר
הבד שבטי  וקונפדראציות  שבטי  בין  ביותר  החשובה  הייתה  החויטאת  שבטי  וים וקונפדראציית 

התקיימה בדרך כלל על מרעה ועל  באזור מעאן. היא נדדה באזור שסביב מעאן במשך מאות בשנים ו

פשיטות. החויטאת פיגרו אחרי שבטים אחרים בעבר הירדן בכל הנוגע לגיוון תחומי העיסוק שלהם,  

במלחמת העולם הראשונה הצטרף הש'יח הבכיר בחויטאת, עודה אבו   32ולא עסקו בעבודת אדמה.

,  1924-י פטירתו של עודה באחר  33תאיה, למרד הערבי, ואף יצר קשרים אישיים טובים עם לורנס. 

עברה עמדת מנהיגות החויטאת לידי חמד אבן ג'אזי, שיצר קשרים טובים עם עבדאללה, עוד כשישב 

 34עבדאללה במעאן. 

 
 שם.  27
 .  TNA/FO/371/12272,1927הירדן ברבעון השני של שנת  -דיווח של קוקס על המצב בעבר  28
 . TNA/FO/371/12303,  1927ביוני   9מרי, ימכתב מסיימס לא  29
 שם.  30
 . TNA/CO/733/142/2,  1927ביוני   27מרי, ימכתב של סיימס לא 31
32 211.-Peake, pp. 210 
33 (London: Hodder & Stoughton, 1948), p. 158.      The Story of the Arab LegionJohn Bagot Glubb, 

See: Glubb (1948). 
 . 161עבדאללה, ע"מ  34
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התחזקות הוהאביזם והשתלטותו על חג'אז הביאה חלק מהחויטאת הדרומיים יותר, ששכנו בתוך 

שה. הפלגים ששכנו באזור מעאן נותרו השטח שנתפס על ידי אבן סעוד, להצטרף אל התנועה החד

נאמנים להאשמים, וחשו הקלה כאשר תפסה בריטניה את כל השטח במחוז מעאן, וקבעה את הגבול 

  35עם חג'אז, כעובר מזרחית לעקבה. 

הייתה   1925בנובמבר    2-ב ממטרותיו  שאחת  סעוד,  אבן  לבין  הבריטים  בין  חדה  הסכם  נחתם 

הירדן לבין סלטאנות נג'ד, לקראת השלמת כיבוש ממלכת חג'אז -רלהסדיר את סוגיית הגבול בין עב

מזרחיים -על ידי כוחותיו של אבן סעוד. במסגרת הסכם זה תוחמו כל גבולותיה המזרחיים והדרום

הירדן, באופן שהשאיר בידי אבן סעוד את רוב השטח של ואדי סרחאן, ששימש את חלק -של עבר

על פי ההסכם הייתה כאף מעין בליטה של ממלכת   36רה כאף.מפלגי חויטאת כאזור מרעה, ואת העיי

נג'ד לתוך שטח עבר הירדן, ואף על פי שאבן סעוד התחייב שלא לבצר את כאף, הרי שכל -חג'אז 

הירדן, היה כעת אזור ספר. משמעות הדבר הייתה שלפושטים מנג'ד, הייתה כעת -מזרחה של עבר

 זרו עם שללם.  לאומי, כאשר ח-הגנה פורמאלית של גבול בין

אבן סעוד ראה לנגד עיניו את הכללת כל השטחים שהיו בשלטונה של ממלכת חג'אז ועל כן גם הסכם 

חדה לא כלל הסכמה לגבי מחוז מעאן, שהיה הצפוני במחוזות חג'אז, והבריטים רצו שיישמר עבור 

- ות נג'ד, בדרוםהירדן עם סלטאנ-הירדן. הגם שבהסכם חדה, אין כל אזכור לגבול עבר- אמירות עבר

 35º29הירדן כקו הרוחב ’-הירדן, הגדירו הבריטים את הנקודה הדרומית ביותר בעבר-מערב עבר

, ובסופו של דבר 1926אי ההסכמה בנושא זה נמשכה גם במהלך     37צפון, שהוא קו הרוחב של עקבה.

הספר, נועדה להיות -של חיל  Dצדדית. פלוגת הפרשים, פלוגה  -הבריטים השתלטו על המקום חד

 קבע בגזרה זו בדיוק, ויבטיח אותה עבור עבדאללה.-הכוח שישכון דרך

הסכם חדה הגדיר מערכת שבמסגרתה הייתה וועדה שנועדה ליישב תלונות של שבטים משני עברי 

הגבול, בכל הנוגע לפשיטות, במטרה להביא לכך, שהפשיטות תיפסקנה לחלוטין. בפועל, היחידים 

מת רצו בהפסקת הפשיטות היו הבריטים, שכן גם שבטי החויטאת, וגם שבטי הרולה בצפון שבא

נג'ד, התפרנסו למעשה מהפשיטות, והן עבדאללה והן אבן סעוד ראו בפשיטות ההדדיות את המשך 

הלחימה בין ההאשמים לסעודים. חולשתו של עבדאללה מול הבריטים גרמה לכך שנאלץ פורמאלית 

עמדה שמג לקרוא לנקוט  כדי  ולפעול רשמית  הירדן,  עבר  ידי שבטי  על  נה את הפשיטות שבוצעו 

להפסקתן. מבחינת שבטי החויטאת בכלל, ומבחינתו של חמד בן ג'אזי בפרט, היה המצב הנוכחי 

גמול שביצעו -בלתי נסבל: מצד אחד, הוא סבל מפשיטות שבוצעו מעבר לגבול, ומצד שני פשיטות

הורה בית משפט במעאן   1926בספטמבר    8-על ידי שלטונות עבר הירדן. באנשיו, נחשבו ללא חוקיות  

על מעצרו של חמד, כיוון שנחשד בהסתה ובתמיכה בפשיטה שביצע אחד משבטי חויטאת, שהשיח' 

שלו היה קרוב משפחה של חמד. מעצר זה בוטל אחרי יום אחד בלבד, והוא הראה על הקונפליקט 

עבר   בו שלטונות  נגד הפשיטות,   -הירדן  הפנימי שמצויים  לפעול  לבריטים  מצד אחד, המחויבות 

 38ומצד שני, הקשרים הארוכים עם השבטים שתמכו בהם במשך שנים.

 
 , 1925בספטמבר  22הבריטית לדיונים עם אבן סעוד,  ), מזכיר המשלחת  Antoniusבמזכר של ג'ורג' אנטיוניוס ( 2נספח   35

TNA/FO/406/56 . 
 להלן: הסכם חדה.   .TNO/FO/405/56, 1925בנובמבר  2, 2- ו  1הסכם חדה, סעיפים   36
 הסכם חדה.  37
  9, ומכתב של מושל מעאן לראש מינהל השבטים בעמאן, 8.9.26-דיווחים של בית המשפט במעאן לראש המינהל בעמאן מה  38

;  20-53ת'אני.  - קסם אל -אל  1951-1925סעודיה -ארדניה אל-עלאקאת אל-אל – האשמיה -ות'איק אל -אל  ,1926בספטמבר 
20-54  ;20-58 . 
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פלומר  -חיל אשר  זה,  רגיש  אזור  לאבטח  מראשיתו  נועד  פנימיים(  העריךהספר  את    ) במזכרים 

מקמה בבסיס שהלך שהת  Dפלוגה    39חשיבותו כקריטית לשמירת השקט בעבר הירדן, בנגב ובסיני.

, שהגיעה לאזור מהצפון.  RAF, הצטרפה ליחידת מכוניות משוריינות של  1927ונבנה במעאן במהלך  

שתי היחידות פטרלו לסירוגין באזור שבין עקבה לבין מסילת הברזל החג'אזית, ותכליתן הייתה 

 למנוע פשיטות משני עברי הגבול. 

 עלית במזרח ועד עקבה במערב. הפשיטות  ו, מכוחלה הסלמה בפשיטות האח'ואן  1927לקראת סוף  

שוגרה לסיורי   Dכמו כן, פלוגה    40בעמאן.  RAF-עבר הירדן אילצו את הבריטים לתגבר את יחידות ה

  41.)עומק לכיוון מזרח, עד למדורה (שנמצאת בסמוך למסילה החג'אזית, אך ממערב לה

ממזרח למסילה החג'אזית וששימש   שנמצא  שהשטח, גרמה לכך  Dרמת הניידות הנמוכה של פלוגה  

רצה מכיוון מזרח הביאה יפשיטות מכיוון ואדי סרחאן. הפמהגנה  לאת החויטאת למרעה, לא זכה  

וי מעיראק לעבור מאות קילומטרים, ולבצע פשיטה על חויטאת. והצליח שבט בד  1928לכך שבמאי  

  Dאחרי הפושטים. בעקבות כשלונה של פלוגה    והם במרדף הפשיטה,    כשלה הן במניעת  Dפלוגה  

תגמול, בשיתוף פעולה עם יריביהם הותיקים מהבני צח'ר, למרות שהרכוש -ביצעו החויטאת פשיטת

עיראק. של  ההאשמית  ממשלתה  ידי  על  הוחזר  זה    42השדוד  הטעותכישלון  את  הצבת ב  המחיש 

 מטרים רבועים. לצורך אבטחת אזור ספר של עשרות אלפי קילואחת פלוגה רכובה  

 

 1928-1926הירדן -מערכת היחסים עם אמירות עבר
הירדן נוצרה מערכת יחסים מסובכת מרגע ההחלטה על הקמת -הספר לבין אמירות עבר-בין חיל

הירדן את הכוח הצבאי המצומצם שעמד לרשותה, כאשר - הספר גזלה מעבר-הכוח. הקמתו של חיל

הוגדר הלגיון כמשטרה אזרחית. צעד זה נזקף בעיני כל בכירי עבר הירדן (ערבים ובריטים כאחד), 

( -מר. מפקדולחובת פלו ), טען שהסיבה לפירוק Glubbלעתיד של הלגיון הערבי, ג'ון באגוט גלאב 

של   הצבאיות  הם המסגרות  במסדר,  לכבודו  עמדו  שכאשר  כך  על  זעם  שפלומר  הייתה  הלגיון, 

 כלחשוב לציין שאין    43נמוכה.לחיילּות  כעדות לרמת  זאת  פלומר ראה   ו התפזרו באופן לא מסודר,  

, מראה שתפקודו הצבאי  1925-ל  1920זו של גלאב, ובחינת פעילות הלגיון בין  -נתועדות מסייעת לטע

 לא הספיק בכדי שיוכל ליטול על עצמו את הגנתה הפנימית והחיצונית של האמירות. 

שני הנציגים הבריטים הבכירים בעבר הירדן, פיק וקוקס, סברו שהחלשת הלגיון היא שגיאה מצד 

. 44מדה של ממשלת עבר הירדן בכלל ואת מעמדו של עבדאללה בפרט פלומר, שכן היא תחליש את מע

עבדאללה עצמו סבר שהאיש ששכנע את פלומר לנקוט במהלך של החלשת הלגיון במקביל לבניית 

חשוב להדגיש שעבדאללה לא בטח בקוקס, ובמשך השנים אף פיתח   45הספר, היה דווקא קוקס.-חיל

 
 . TNA/CO/733/134/4, 1926בינואר   21מרי,  י מכתב פלומר לא 39
40 Abu Nowar (1989), p. 195. 
 . 21, ע"מ 1927דיווח   41
42 Abu Nowar (1989), p. 193. 
43 173. See: Royle.-(London: Little, Brown and Company, 1992), pp. 172 Glubb PashaRoyle, Trevor  
הספר ולצמצום כוחות הלגיון, ואף סבר שהדבר תרם  - החוקר הירדני, מען אבו נואר, טוען שפיק לא התנגד להקמת חיל 44

פלומר לסוגייה   גשת עם התייחסות ספציפית של]. טענה זו מתנAbu Nowar (1989), p. 173הירדן [ -לשיפור הביטחון בעבר
, שבו הוא מציין במפורש את עויינותו של פיק לרעיון  TNA/FO/371/11509, 1926במאי   20מרי מיום  יזו, במכתב לא

 הספר. - הקמת חיל
 . 190עבדאללה, ע"מ  45
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בזיכרונותיו למעשה,  כלפיו:  אישית  שנות   טינה  בסוף  קוקס  להחלפת  הביא  שהוא  טוען  הוא 

 46השלושים, באמצעות פנייה לנציב העליון. 

חיל להקמת  שהתנגד  בזיכרונותיו  ציין  הסכם -עבדאללה  של  בהפרה  מדובר  שהיה  כיוון  הספר, 

, ובו נקבע במפורש תפקיד הלגיון כאחראי על 1923הירדן בשנת  -שחתמו ממשלות בריטניה ועבר

ירדנית, ראה -עבדאללה, שבראשית ימי עבר הירדן, קיווה להקמת דיוויזיה עבר  47הגנת האמירות.

 אישית.  כפגיעההכוח הצבאי הכפוף לו, לגדוד משטרתי נטול נשק אוטומטי ונשק כבד,  את הפיכת

בעקבות הפגיעה בלגיון נקטו הבריטים בצעדים לחיזוק מעמדו של עבדאללה בקרב הציבור הערבי. 

בפועל של כמעט כל המועמדים היהודיים לשירות -ר העבר ירדני,  הרחקתםבחירת השם חיל הספ

הספר הוא -הספר, והובלת  מהלך בולט של ערביזציה של הכוח, היה הרצון להבהיר שחיל-בחיל

  48במהותו כוח ערבי, שיהודים כמעט ואינם יכולים להשתלב בתוכו.

זכתה בשבחים, ועמדתו   1927-ב  )אזרק-באזור אלהספר בצפון עבר הירדן (בעיקר  -פעילותו של חיל

. בדצמבר, אחרי מפקדת הכוחקשריו המקצועיים עם    שנבע גם מחיזוקשל קוקס לגביו עברה שינוי,  

חיל מתקני  כל  של  לזרקא  חיל-העברתם  על  המנהלי  הפיקוח  עבר  בצרפנד,  מידי -הספר  הספר 

של הנציג הבריטי בעמאן (הנושא  המחלקה המנהלית במזכירות הראשית בירושלים, לידי משרדו  

ממשלת   עם  קשרי העבודה  49היחידי שבו נותרה כפיפות ישירה לירושלים, היה התחום הפיננסי). 

הירדן, -הספר בעבר-עוד קודם, עם העברת האחריות למתן שירותים למתקני חיל  והירדן החל-עבר

 50לידי המחלקה  לעבודות ציבוריות בממשלת עבר הירדן.

הספר, מלמדים שהם -חיללקוקס, סיימס ופלומר לגבי עמדתו של עבדאללה בנוגע    דיווחיהם של

 שרוב המימון התרשמו שחל בה שינוי משמעותי לחיוב. קוקס כתב שעבדאללה כעס כשהתברר לו  

הירדן עלולה למצוא -, וחשש שבמצב כזה עברמגיע משטח המנדט שממערב לירדןהספר,  -של   חיל

הגנתה.    ןשמממ  למיעצמה בכפיפות   לו שחילש ציין שעמדת האמיר השתנתה כ  הואאת  -הוסבר 

בלעדית   בכפיפות  שפועל  אימפריאלי,  כוח  והוא  ההודי,  הצבא  של  המודל  פי  על  נבנה  הספר 

- אירעה התקרית הקשה באל(במהלכו    1927קוקס הוסיף, בדיווחו על הרבעון השני של    51לבריטים. 

סיימס   52הספר, למד עבדאללה להכיר בערכם. -זרק), שבעקבות פעולתם המצויינת של אנשי חילא

- כלפיהם, מעוינות חד הספר לשנות את עמדות עבדאללה ואנשיו  -כתב לאימרי על הצלחתו של חיל

 53ו.הספר, לשבחים והערכה לתפקודו, והבנה של חשיבות-משמעית והתנגדות להקמת חיל

יותר את -פלומר, שכתב גם הוא על השינוי שחל בעמדת האמיר כלפי חיל הספר, רצה לחזק עוד 

ועל כן פנה בספטמבר   , בבקשה למשרד המושבות לאשר 1927מחוייבותו של עבדאללה כלפיהם, 

 54לעבדאללה. ") Colonel in Chiefהספר (בצירוף התואר "-הענקה של דרגת ייצוג של קולונל בחיל

המלוכה  משפחת  לבני  רק  כלל  בדרך  הוענק  זה  מסוג  שתואר  עולה  בנושא,  המכתבים  מחליפת 

 
 . 187שם, ע"מ   46
 . 190עבדאללה, ע"מ  47
 . 212-213סת"ה (כרך שני), ע"ע   48
 . 27שם, ע"מ   49
 שם, שם.  50
 . TNA/CO 733/134/5,  1927באפריל   12מכתבו של קוקס לפלומר,   51
 .TNA/CO/371/12272, 1927הירדן ברבעון השני של -דיווח של קוקס על המצב בעבר  52
 , שם. 29.7.27-מכתבו של סיימס לאימרי מה  53
 . TNA/CO/733/143/6, 1927בספטמבר  7מכתבו של פלומר לשאקבורו,   54
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שקיבלו  מקומיים  נסיכים  (שלושה  תקדימים  שלושה  היו  ההודי  שבצבא  מכיוון  אך  הבריטית, 

תארים של קולונל לשם כבוד, של שלושה גדודים סדירים בצבא ההודי), החליט משרד המושבות, 

"להמליץ   התואר  כאשר  הבקשה,  את  המחייבColonel in Chiefלאשר  בתואר  הוחלף  פחות -" 

  55", אותו תואר שקיבלו שלושת הנסיכים ההודיים. Honorary Colonel(מבחינת הבריטים) של "

פלומר רצה שהענקת התואר תשתלב עם הענקת תואר אבירות אותו המליץ להעניק לעבדאללה, 

מפקד במסדר סט.  -, הושלם המהלך ועבדאללה הוכרז כאביר1927בדצמבר    7-ובקשתו אושרה. ב

 .  56הספר -כבוד של חיל-לשם-) וכקולונלKCMGמייקל וסט. ג'ורג' (

ועבר  1928בפברואר   בריטניה  נציגי  להחליף את ההסכם מ-חתמו  שנועד  על הסכם  . 1923-הירדן 

ות בקפריסין באותה עת, עבדאללה חשש שהבריטים עלולים לנהוג בו כפי שנהגו באביו, שישב בגל

ונדחף לחתום על ההסכם הזה, בניגוד מוחלט לרצונו. עבדאללה ראה את ההסכם כקיבוע סופי של 

  57שלילת קיומו של כוח צבאי שיהיה כפוף לו.

חיל כלפי  עבדאללה  שחש  באל-הטינה  הצלחותיו  בעקבות  ושדעכה  שהוקם,  בעת  אזרק -הספר 

 1928רה מחדש. עבדאללה כתב בזיכרונותיו שההסכם של  ופריסת פלוגה שלו במעאן, שבה והתעור

 58צדדי של ההסכם.-, והוא ראה בקוקס את האחראי לניסוחו החד1923היה הפרה בוטה של הסכם  

סלט, -בעיר אל  .התקבל בזעם גם בקרב השכבה העירונית המתפתחת של עבר הירדן   1928הסכם  

המועצה   59.של העיר למשך שלושה ימים  למשל, ארגנו מורי ותלמידי בית הספר התיכון, השבתה

סוערים,  דיונים  בה  שנערכו  לפני  לא  אבל  ההסכם,  את  אישרה  הירדן אמנם  עבר  של  המחוקקת 

ובהם  מאחרים,  יותר  בריבונות  כפוגעים  שנראו  לסעיפים  בעיקר  קשה  התנגדות  עלתה  שבהם 

הבריטי בעמאן, הספר והשתתפותה בתשלום עלות משרד הנציג  -השתתפות האמירות במימון חיל

 60הגם שבפועל ממשלת בריטניה נשאה בהוצאות אלה. 

שהוצבה במעאן,  Dהיחסים המשובשים הלכו והחריפו כאשר הסתבר לעבדאללה ולאנשיו שפלוגה 

פועלת רק ממערב למסילת הברזל החג'אזית. העובדה שלא פעלה ממזרח למסילה, הפכה את כל 

אדי סרחאן, לשטח פרוץ לפשיטות מחג'אז ונג'ד, לעומק השטח שבין מסילת הברזל החג'אזית, לבין ו

פלוגה   אנשי  מדרום.  רק  ולא  ממזרח  לתקוף  לפושטים  איפשר  זה  מצב  הירדני.  העבר  , Dהשטח 

שכאמור, כמחצית מהם היו סודאנים, לא קיימו מערכת יחסים סדירה עם תושבי אזור דרום עבר  

 כליתו הגנה מפני פשיטות האח'ואן. הירדן, ונתפסו יותר ככוח כיבוש זר, מאשר ככוח שת

 

 הספר בראשית דרכו -הסיטואציה התקציבית והשפעותיה על פעילות חיל
יישא  מי  השאלה  עלתה  המנדט,  חלקי  בשני  שיפעל  אימפריאלי  ככוח  הקמתו  על  שהוחלט  מרגע 

- ממשלת עברהספר. סוגייה זו הייתה מקור קבוע לחיכוכים בין  -בהוצאות הדרושות לקיומו של חיל

 
 , שם 1927באוקטובר  13טיוטת מכתב של שאקבורו,   55
 , שם. 1927בדצמבר  7) ממשרד המושבות לפלומר, Ormsby Goreגור ( -מכתב של וו. אורמסבי 56
57 Abu Nowar (1989), p. 193. 
 . 190עבדאללה, ע"מ  58
 .92אל כרדי, ע"מ   59
60 238.-Abu Nowar (1989). pp. 237 
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הספר עדיין לא הוגדר -הירדן, שלטונות המנדט בירושלים, ומשרד האוצר בלונדון. כאשר הוקם חיל

מה יהיה חלקם של כל אחד משלושת הגופים הללו, במימון הכוח החדש. משרד האוצר הבריטי  

 העובדה  61. £92,000הספר מענק בסך  -, שבמשך השנה הראשונה הוא ייתן לחיל1926הודיע במאי  

הירדן, מלמדת -הוק לממשלת עבר-שמענק זה הופיע בתור סעיף במסגרת זמנית העוסקת בסיוע אד

 הספר.-שהאוצר לא גיבש עמדה סופית לגבי מידת ההשתתפות של הממשלה הבריטית במימון חיל

, ציין פלומר את העקרונות שעל פיהם, לשיטתו, שטח המנדט משתי גדות הירדןבמזכר סודי על הגנת  

לחל חיליש  ב. -ק את מימון  ומספר תושביו;  גודל השטח  א.  ועבר הירדן:  ישראל  בין ארץ  הספר 

יכולותיו הכלכליות של כל שטח; ג. צרכיו הביטחוניים של כל שטח. פלומר ידע שעל פי ההסכם של 

נטל 1923 כן  ועל  הירדן,  עבר  ממשלת  של  הוצאותיה  ברוב  לשאת  בריטניה  ממשלת  מחוייבת   ,

העבר חילירדנ-ההוצאה  על  העקרונות -ית  פי  על  כן,  כמו  הבריטי.  האוצר  כתפי  על  ייפול  הספר, 

עצמו קבע, נטל זה יהיה כבד, מכיוון שמצבה הביטחוני של עבר הירדן היה מסובך בהרבה -שהוא

  62מזה של ארץ ישראל, ושטחה היה גדול יותר.

הספר, היו לא -ן חילהאוצר הבריטי, לעומת זאת, סבר שהקריטריונים שקבע פלומר לחלוקת מימו

כלומר, על כתפי האוצר הבריטי. בכירים באוצר   -ראויים, והטילו נטל כבד מדי על כתפי עבר הירדן  

הספר, עד כדי  -הבריטי סברו שממשלת המנדט של ארץ ישראל, צריכה לשאת בעלויותיו של חיל

יהיה גדו ל מזה של עבר מימון מלא שלו. פלומר הסכים שיש הגיון בכך שחלקה של ארץ ישראל 

הספר, מאחר שיש לה אינטרס ביטחוני מובהק ביציבות עבר הירדן  -הירדן בכל הנוגע למימון חיל

אין  מדוע  עקרוניות  סיבות  עדיין  שיש  פלומר,  טען  זאת,  עם  בהרבה.  גדולה  הכלכלית  ויכולתה 

ומר הספר. הסיבה  העיקרית שנתן פל-שארץ ישראל תהיה המממנת הבלעדית של חיללכך  להסכים  

הייתה שמימון בלעדי של הגנת עבר הירדן על ידי ארץ ישראל, יעמיד את עבר הירדן תחת פיקוחה  

  1923.63, ובהסכם של 1922של ארץ ישראל, בניגוד לאינטרס הבריטי, כפי שנקבע בספר הלבן של  

הספר את -, העביר חיל1927במרץ    31הספר, ביום  -בסוף שנת התקציב הראשונה לקיומו של חיל

בשם   , מתוכן העביר האוצר הבריטי168,000£-תוני הוצאותיו, ומהן עלה שעלותו השנתית הייתה כנ

סכום זה היה גבוה בהרבה מכפי שחשב האוצר   64. £92,000, כפי שהתחייב, סכום של  עבר הירדן

 עצמו הודה שראוי שחלקה של ארץ ישראל יהיה גבוה יותר מזה. שראוי, ופלומר

לאורך   התנהל  לאוצר  פלומר  בין  לפשרה   1927הויכוח  הצדדים  שני  הגיעו  השנה  סוף  ולקראת 

שליש, בין חלקה של עבר הירדן לבין חלקה של ארץ ישראל -שבמסגרתו נקבע יחס של שליש ושני

שמכיוון שעבר הירדן בכל מקרה לא תשלם את   . בלחץ האוצר סוכםבהתאמה  הספר-במימון חיל

חלקה, הרי שאת עלות השליש שלה צריכות לשאת במשותף ממשלת בריטניה וממשלת ארץ ישראל, 

מאחר שהגנת עבר הירדן היא אינטרס מובהק של ארץ ישראל. משמעות החלטה זו הייתה שחלקה 

הספר, בעוד שחלקה של -יב חילשל עבר הירדן, ובפועל חלקו של האוצר הבריטי, היה ששית מתקצ

 65ארץ ישראל, היה חמש ששיות.

 
 . TNA/CO/733/128/6,  1926במאי  26) למשרד המושבות,  Barstowמכתב מנציג משרד האוצר ג' בארסטו ( 61
 . TNA/CO/733/133,  1927בספטמבר  29הירדן, -מזכר של פלומר על הגנת ארץ ישראל ועבר  62
63  (Cambridge: Cambridge King Abdullah, Britain and the making of JordanMary C. Wilson, 

University Press, 1987), pp. 86-87. See: Mary Wilson. 
 . TNA/CO/831/1/7,  1926/7הספר על  -נספח הוצאות חיל  64
 . TNA/CO/733/151/2,  1928בפברואר   8הספר,  -דיווח של פלומר על פעילות חיל  65
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בזמן. פלומר טען שארץ ישראל עוברת מיתון   שיוגבלפלומר היה מוכן להסדר מימון כזה, בתנאי  

על אזרחי נטל קשה  יהווה  והסדר שכזה  חילה כלכלי קשה,  על  ציין -. במסמך שכתב  הוא  הספר, 

בהמ יאוזן  לא  שאם  המושבות  למשרד  בהשתתפות שהודיע  קיצוני  שיוויון  כחוסר  שראה  מה  שך 

אפשרות התפטרותו של פלומר הדאיגה חלק    66הספר, הוא יראה בכך עילה להתפטרות.-במימון חיל

אורמסבי המושבות.  משרד  בולדווין -מבכירי  סטנלי  הממשלה  לראש  סודי  מכתב  שלח  גור 

)Baldwin  חרף   67למנוע משבר עם פלומר. ), ובו ביקש את התערבותו מול משרד האוצר, מתוך רצון

ווינסטון   ,הניסיונות ללחוץ על האוצר להתגמש סירבו אנשי האוצר לוותר, ובמכתב משר האוצר 

בכל מקרה עתידה להסתיים באוגוסט   ) לבולדווין הוא ציין שכהונתו של פלומרChurchillצ'רצ'יל (

בולדווין קיבל למעשה את עמדת צ'רצ'יל וכהונת    68של אותה שנה, כך שלאיומו אין כל משמעות. 

 פלומר הסתיימה מבלי שחל כל שינוי בהסדר המימון הקודם.

בין  במקביל לדיונים הפנימיים בממשלת בריטניה בנוגע לאיומו של פלומר, הושלם המשא ומתן 

הספר ובתפקידו,  -כלל סעיף שעסק בחיל  1928. החוזה של  1928ה לבין עבר הירדן, על הסכם  בריטני

קבעו שלבריטניה הזכות לגייס ולצייד כוחות   11-ו  10ובחלקה של עבר הירדן במימון הכוח. סעיפים  

 69הספר. -להגנה על עבר הירדן, ועל ממשלת עבר הירדן לשאת בששית מעלות הכוח המדובר, חיל

לכת    1928להסכם   מרחיקות  השלכות  עברעל  היו  שלטונות  של  לחיל-יחסם  ששב -הירדן  הספר, 

ו כלפי גם  והורע,  היהודים  של  יחסם  הספר  על  חילחיל  מטה  שהעביר  העלויות  בחישובי  הספר -. 

, הופיעה ליד השורה התחתונה של העלויות של השנה הקודמת, 1928לקראת פתיחת שנת התקציב 

הכולל   מהסכום  כללי    £32,000-כ  -ששית  סך  של    £193,000.70-כשל  מתוך  המיידית  המשמעות 

גדלה פי שניים, ופחתה בשני  המנדט הספר מבחינת ממשלת -סכומים אלה, הייתה שהעלות של חיל

שלישים מבחינת האוצר הבריטי. חרף דרישתו של פלומר, היחס של אחת לחמש בכל הנוגע למימון 

הפשרה היחידה מצדו של    1928.71יים את תפקידו, בהמשך  הספר, נשאר על כנו גם אחרי שס-חיל

האוצר הבריטי הייתה הסכמה בשם עבר הירדן לסייע במימון מחצית עלותם של מתקנים שנועדו 

שוטפות, אלא  יהיו  לא  שההוצאות  בכך  הותנתה  זו  הסכמה  האמירות.  הגנת  לשפר את  במובהק 

, שמטרתם הייתה הגנה על גבולה הדרומי במעאן  Dהוצאות חד פעמיות, כמו בניית מתקני פלוגה  

 של האמירות, והבטחת השטח שסופח אליה, חרף התנגדות אבן סעוד.

 1927במהלך  .  היתה כמעט בלתי נסבלתההכבדה התקציבית על כתפי משלמי המסים בארץ ישראל,  

חילי ארבה זקים קשים לחקלאות עקב נחיתתם של נהתרחשו בארץ רעידת אדמה, בצורת ונ  1928-ו

בשנת    – ההדרים  שייצוא  לכך  הביאו  אלה  הייצוא 1928אירועים  של  מוחלט  רוב  היווה  אשר   ,

ההבנה שמעבר לקשיים שנוצרו מהתנאים הכלכליים    72הארצישראלי, צנח בקרוב לעשרים אחוז. 

הקיימים, נוצר גם צורך לשלם עבור החזקתו של כוח, שברובו הגדול כלל לא פעל בארץ, ושרבים 

הספר, בעיקר ביישוב היהודי. - י הארץ היו מנועים מלהצטרף אליו, הגבירה את הטינה כלפי חילמבנ

,  1927הספר, למען נפגעי רעידת האדמה של  -טינה זו באה לידי ביטוי כאשר מופע ספורטיבי של חיל

 
 שם.  66
 , שם. 1928בינואר   23מכתב של אורמסבי גור לבולדווין,   67
 , שם. 1928במאי   21מכתב משר האוצר צ'רצ'יל לבולדווין,  68
 . TNA/FO/371/13025,  1928בפברואר  20הירדן,  - חוזה בין ממשלת בריטניה הגדולה לבין אמירות עבר 69
 . TNA/CO/831/2/5,  1927הספר לשנת התקציב  - הערכת ההוצאות הכלליות של חיל  70
 . TNA/CO/831/3/2, 1928בדצמבר   7) לאימרי,  Chancellor(מכתב של הנציב העליון השלישי ג'ון צ'נסלור  71
72 (Jerusalem: The Government Printer, 1946),  A Survey of Palestine, John Valentine Wistar Shaw

pp. 462, 474, See: Survey of Palestine. 
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להתקיים בתל להצטרף -שתוכנן  יכולים  לא  היהודים  בנימוק שאם  העירייה,  ידי  על  בוטל  אביב, 

 73ח, אותו הם מממנים, אין סיבה שיסכימו לקיום מופע הצדעה שלו.לכו

 

 שכר, תנאי שירות ומשמעת 
הספר, היה נמוך מאוד בהשוואה לזה של הבריטים, ששירתו -שכרם של החיילים המקומיים בחיל

לצידם. שכרם של קצינים מקומיים בדרגות קאיד, ראיס ומולאזם עמד על שליש עד מחצית משכרו 

מ שהתחיל  ביותר,  הזוטר  הבריטי  הקצין  לשנה.   600-של  פלשתינאיות  החיילים   74לירות  שכר 

לירות פלשתינאיות לשנה ללוחם ותיק והגיע עד   90-80המקומיים, שהוזכר בסעיף הקודם, עמד על  

קרוב לכפול מזה, לאיש מקצוע חיוני. שכר זה היה דומה לשכרם של שוטרים, אך אלה שירתו בסמוך 

פר היו בעלי הס-לבתיהם, ותנאי השירות שלהם היו טובים בהרבה. מספר לא מבוטל של חיילי חיל

מגורים  שכונות  בבניית  השלטונות  השקיעו  הכוח,  בהתפתחות  מאוד  מוקדם  ומשלב  משפחות, 

אמע, צמח, ראש פינה 'מג-בסמוך לבסיסי הקבע, בהתחלה בזרקא, ואחר כך גם במעאן, בג'סר אל

חשוב להדגיש, שלמרות קרבת המגורים לבסיס, במשך חודשים ארוכים מדי שנה, שהו   75  וביסאן.

 הספר הרחק מבסיס הקבע שלהן, והמשרתים היו מנותקים מבתיהם ומשפחותיהם. -ידות חיליח

הספר הביאו לכך שחיילים לא מעטים חלו ונפצעו מדי שנה, -תנאי השירות הקשים של לוחמי חיל

וחלקם נפגע במידה כזו שהיה עליהם להפסיק את שירותם הצבאי. במקרים של פציעה חמורה או 

החיילי היו  כללים מוות,  שנקבעו  למרות  המנדט.  מממשלת  לפיצויים  זכאים  משפחותיהם  או  ם 

עם  ומתן  משא  התקיים  מוות,  או  מחלה  פציעה,  של  רבים  במקרים  אלה,  לפיצויים  קבועים 

בחלק מהמקרים נקבעה לחיילים קצבת נכות או שארים, ו המשפחות או החיילים לגבי גובה הפיצוי,  

   76יהם.שיכלה להיות כפולה בגודלה משל חבר

הספר (שאירעו בדרך כלל כתוצאה ממחלות), נטתה הממשלה להתיר קצבה של -במקרי מוות בחיל

סכומים אלה נחשבו   77עד מחצית ממשכורתו של החייל, שבדרך כלל היה מפרנס יחיד במשפחתו. 

 למקסימום שניתן לתת, על פי התקנות הבריטיות, אבל היו נמוכים מכדי שיוכלו לפרנס משפחה. 

הספר נחשבה לחמורה מאז ומתמיד, והענישה על הפרות משמעת, הייתה קיצונית. -עת בחילהמשמ

הענישה נלקחה מהדגם שהיה מקובל בצבא העת'מאני וכללה סוגים שונים של ענישה פיזית, בנוסף 

מלקות  להכאיב,  שנועדו  כבילות  של  שונים  סוגים  כללה  פיזית  ענישה  ולקנסות.  למחנה  לריתוק 

 78חפצים כבדים, אגב מאמץ פיזי. ואילוץ לסחוב 

המשמעת החמורה הביאה בדרך כלל לתוצאות טובות בכל הנוגע לציות לפקודות. מקרים של הפרת 

פקודות ובעיות משמעת קשות, היו נדירים למדי, והחיילים בדרך כלל מיעטו לנהוג באלימות. בחמש 

נגד למשמעת  -תגובות 79ם צבאיים. משפטי  18-מקרי עריקה ו  6היו בסך הכל    1935-ל  1930השנים בין  

 
 . 2, ע"מ 1928אפריל   13,  דבר י. א. (אין שם מלא), "לא שכחנו את החרם",   73
 . /831/19/4TNA/CO, ללא תאריך,  1933הספר לקראת שנת - הערכות תקציב חיל 74
 TNA/CO/831/25/4,1933באפריל,   26שר המושבות,  -) ממשרד האוויריה לתתEvansמכתב מצ'ארלס אוונס ( 75
 . 4753/4- , אמ"י מ1930בפברואר   30החלטות המועצה המינהלית של הנציב העליון בישיבתה,   76
  27-ו  1932במרץ  12), המזכיר האישי של שר המושבות,  Lister-Cunliffeליסטר (-פ לפיליפ קאנליףמכתבים מווקו  77

 . TNA/CO/831/17/5,  1932באוגוסט  
 א'. להלן: "מהנעשה בחיל הספר". 105/69  ,, על הנעשה בחיל הספר, את"ה 13.7.47-דיווח של "חנוך" מהש"י מה  78
 . 24, ע"מ  1935. להלן: דיווח TNA/CO/831/35/5.  11-12, ע"ע 1935על תפקודו בשנת   הספר- חילדיווח שנתי של  79



169 
 

קיצון שככל הנראה נבעו כתוצאה -הקשה, היו תופעה נדירה, אבל בשני מקרים נפרדים, אירעו מקרי

, על ידי אחד D, נרצח הראיס מוניב ביי מפלוגה  1928ביוני    8-הספר: ב-מהענישה שהופעלה בחיל

עבר היי- מחייליו,  החייל  של  שאזרחותו  מכיוון  במוצאו.  עברירדני  לידי -תה  הועבר  הוא  ירדנית, 

- , כאשר ב1935-מקרה דומה אירע גם ב  80רשויות עבר הירדן, ואחרי שנשפט והורשע,  הוצא להורג.

חיל   2 בבסיס  המשפחות  במגורי  בביתו  נרצח  בזאדו -בינואר,  ביי  שואב  הראיס  בביסאן,  הספר 

   81על ידי חייל בחופשה, אותו העניש כמה שבועות קודם לכן. Cמפלוגה 

בידי סגל הפיקוד הייתה סנקציה קשה נוספת בכל הנוגע להפרת משמעת, והיא היכולת לשלול את 

מענק השחרור, שהיה בגובה של משכורת של כמה חודשים, מהחייל המשתחרר.  דוגמא לכך הייתה 

מקרהו של הנגד הטכני, קורפורל מ. קולשטוק, שמענק השחרור נשלל ממנו בעקבות מה שהוגדר על 

רק אחרי מאבק קשה, הוא   1933.82-ל  1930טובה במהלך שירותו, בין  -מפקדו כהתנהגות לא  ידי

 83הצליח לקבל מחצית ממענק השחרור שהיה זכאי לו, לּו הוגדרה התנהגותו כטובה מאוד.

 

 סדירים-סוגיית הקצינים הלא
סדירים, אשר ליוותה את שתי הז'נדרמריות לאורך שנות קיומן, -בעיית מעמדם של הקצינים הלא

הספר הוקם. אמנם הכוח החדש חזר לפעול תחת מרות צבאית,  אך הוגדר -החמירה אחרי שחיל

משרד   עם  בחוזה  קשורים  קציניו  היו  הז'נדרמריה,  בתקופת  כמו  ובדיוק  אימפריאלי,  ככוח 

 הספר -הספר, רוב קציניו הבריטיים היו יוצאי הז'נדרמריה שהגיעו לחיל-ת חילהמושבות. בעת הקמ

לחילכ מהז'נדרמריה  הפורמאלי  המעבר  חרף  מעשי,  באופן  הסדיר.  מהצבא  חלק  היו  לא  - שכבר 

שכר  ותנאי  קידום  באפשרויות  הקשורות  שאלות  רציף.  באופן  שירותם  את  המשיכו  הם  הספר, 

, כגוף RAF-ה  .הספר-טרם הקמת חיל  שנערכוישיר לדיונים    ופרישה של קצינים אלה, היו המשך

הספר, -סדיר, העדיף תמיד שהקצינים יהיו סדירים, אבל השלים עם המצב הקיים בעת הקמת חיל

מתוך הבנה שמדובר בקצינים וותיקים ובעלי ניסיון. עם זאת, המדיניות שדרש ליישם לטווח ארוך 

חיל שככלל,  אך-גרסה  קצינים  יגייס  יתרונות    הספר  היו  זו  לתפישה  הסדיר.  המערך  מתוך  ורק 

ברורים וחסרונות ברורים לא פחות: היתרונות הברורים היו המגוון הגדול בהרבה של מועמדים 

ורחב.  פתוח  נשאר  שלו  השירות  שאופק  המצטרף,  הקצין  של  הידיעה  וכן  לכל תפקיד,  אפשריים 

הספר במשך -שלו מוגבל, ימשיך בחיל  סדיר, שאופק השירות-חיסרון אחד היה שבעוד שקצין לא

הספר, ישרת בו -שנים ארוכות, ויצבור מיומנויות וניסיון רבים, הרי שקצין סדיר צעיר יגיע לחיל

כך, יעזוב בדיוק כאשר -לתקופה קצרה, ובהעדר אפשרויות תנועה וקידום נרחבות, בכוח קטן כל

לחיל ייחודית  הייתה  זו  בעייה  חיוני.  ניסיון  בהודו הספר.  -צבר  אחרים,  אימפריאליים  בכוחות 

-הכוח גדול דיו, בכדי לאפשר מסלול קידום מבלי לעזוב את היחידה. בחיל-ובאפריקה, היה סדר

צעירים  קצינים  שמונה  עבור  קידום  כמסלול  פלוגות,  מפקדי  תקני  ארבעה  הכל  בסך  היו  הספר, 

הספר -ר, פרט למפקד חילבדרגת קפטן. מכיוון שמפקד פלוגה, היה התפקיד המבצעי הבכיר ביות

מפקדי פלוגות שימשו בתפקיד במשך תקופה ממושכת בהרבה מהמקובל בצבא הבריטי   –  ואו סגנ

 או בכוחות אימפריאליים אחרים. 

 
 . TNA/CO/831/5/9, 1928ספטמבר -יוני ויולי -הירדן בחודשים אפריל - דיווחים של קוקס על המצב בעבר 80
 . /31/6TNA/CO/831,  1935בפברואר  1, למזכיר הראשי, C), מפקד פלוגה Smithמכתב של המייג'ור סמית' (  81
 . TNA/CO/831/28/12,  1934במרץ  23מכתב מ. קולשטוק לשר המושבות,   82
 . TNA/CO/831/26/9, 1935במרץ   6ליסטר לווקופ,  -מכתב מקאנליף 83
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סדירים, יהיו זכאים להם, היו לא פשוטים, בין -הדיונים לגבי גובה המענק והגמלה שקצינים לא

השאר, בגלל המעורבות של ארבעה משרדי ממשלה שונים: האוצר, המלחמה, האוויריה והמושבות. 

, הוסכם שקצינים אלה יזכו למענק פרישה בגובה של משכורת חודשית על כל 1926רק בספטמבר  

ש בה  בחילשנה  זכאים   84הספר.-ירתו  יהיו  להן  גימלאות,  של  קבועה  מסגרת  קבע  לא  זה  מהלך 

הספר. הבעייתיות הכספית והמינהלית בהעסקת -הבריטים יוצאי הז'נדרמריה הפלשתינאית בחיל

הספר בכל הנוגע לקבלת קצינים ונגדים בעתיד,  -לתיקון פקודת חיל  1928-סדיר, הביאה ב-סגל לא

הספר, יהיו כולם בשירות פעיל בצבא -צינים ונגדים שיגויסו בהמשך לחילונקבע בה במפורש שק

 85הבריטי או בצבא ההודי. 

סדירים, -סוגייה זו חזרה וצפה בכל פעם שעלתה שאלת קידומו או פרישתו של אחד מהקצינים הלא

-ותידון שוב בפרקים הבאים. ולמעשה לא באה על פתרונה, עד לפרישתם של אחרוני הקצינים הלא

 86, בהתאמה.1947וביוני  1945סדירים, ג' סמית' ופיילי, במאי 

 

 ביושרלוטננט קולונל קום שוט בממייג'ור  –חילופי מפקדים 
אחרי   87סיים לוטננט קולונל ביושר את תפקידו, והוחלף על ידי סגנו, המייג'ור שוט.  1928במאי    2-ב

לז'נדרמריה  שהצטרף  מאז  השתייך  אליו  הקולוניאלי,  השירות  את  ביושר  עזב  תפקידו,  סיום 

פרש  ממנו  המצרי,  בצבא  לבסוף  שהוצב  עד  הצבה,  ללא  היה  שנים  חמש  ובמשך  הפלשתינאית), 

   50.88לגמלאות, בגיל 

דות, ושל הספר התאפיינה בכך שהייתה תקופה של הנחת יסו-תקופתו של ביושר בפיקוד על חיל

הגדרת תפקיד. המצב הביטחוני הכללי היה טוב בדרך כלל, למעט האירועים באזרק (שבהם תפקדו 

הספר התגבש כיחידה. היתרון של פלומר, כמפקד שהביא עימו את -היטב יחידות הפרשים), וחיל

- בר  הספר היה- רוב שדרת הפיקוד, היה משמעותי. פלומר הגדיר את ביושר כקצין מצוין וציין שחיל

מזל לקבל אותו כמפקדו הראשון. פלומר הוסיף וכתב שלדעתו ביושר יהיה מפקד מצויין גם של 

דעה שלילית על תפקודו של ביושר הועלתה כעבור חמש שנים, בתכתובת של משרד    89גדוד סדיר.

הספר. בין השאר נכתב שם שהוא עסק רבות -המושבות, כאשר ביקש לשוב ולהתמנות למפקד חיל

 90צמי והיה חסר תועלת לחלוטין בכל הנוגע לעבודה האדמיניסטרטיבית.בקידום ע

לוטננט זמנית של  לצורך המינוי דרגה  לדרגת קבע. -המייג'ור שוט קיבל  קולונל, שבהמשך הפכה 

הספר, אלא -חיללבדומה לביושר, גם שוט לא היה קצין סדיר בצבא היבשה הבריטי, כאשר הצטרף  

 91ה מוצב בהשאלה מהצבא ההודי המלכותי. , בו היAOC-הגיע אליו ממטה ה

 
 . TNA/CO/831/2/11, 1926בספטמבר  13הספר,  - תיקונים לנהלי השירות של קצינים בריטיים בחיל 84
 . TNA/CO/831/2/11,  1928הספר, ספטמבר  -נהלי שירות לקצינים בריטיים בחיל  85
.  1945אוגוסט  -, להלן: יומן מלחמה, מאי TNA/WO/169/19769, 1945במאי    22הספר, -יומן מלחמה של מפקדת חיל  86
 . The Palestine Gazette, issue 1586, 12 June, 1947, p. 615ם: וג
 . TNA/CO/831/5/9, 1928הירדן ברבעון השני של -דיווח של קוקס על המצב בעבר  87
88 list, p. 180. Yearly-Half1940  
 . TNA/CO 831/15/10,  1932במרץ    25מזכר פנימי במשרד המושבות,  89
 . TNA/CO 831/15/10,  1932באפריל   2) ממשרד המושבות,  Wilsonגנרל סמואל וווילסון ( מכתב מווקופ לבריגדיר   90
 . TNA/CO/831/15/10, 1932בינואר    12השר לענייני הודו,  -מכתב מוויליאמס למחלקה הצבאית במשרד תת  91
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נולד בשנת   אחרי    1905.92, והוסמך כקצין בצבא ההודי המלכותי בשנת  1886סיריל אבלינג שוט 

פריצת מלחמת העולם הראשונה הוא הוצב יחד עם גדודו בחזית המערבית, בה לחם בבלגיה ובצרפת 

בשנת   חודשים.  כשלושה  למצרים,  1916במשך  יחידתו  משלוח   הועברה  כוח  לפיקוד  סופח  הוא 

הועבר   1921. בשנת  1921המצרי, כסגנו של עוזר קצין התחזוקה הראשי, ושימש בתפקיד זה עד  

ישראל, כעוזר קצין התחזוקה הראשי, והמשיך בתפקידו -לשרת במפקדת הכוחות הסדירים בארץ

   93קיבל את האחריות הצבאית על הארץ.  RAF-גם כשה

הז' את  היטב  הכיר  של רנד שוט  הביטחונית  הרפורמה  ביישום  מאוד  מעורב  והיה  בארץ,  מריות 

של שוט התמנה   פלומר. אחרי שנתיים בתפקידו כסגנו של ביושר, הוא נחשב למחליף טבעי. לסגנו

 הווארד, ומפקדי הפלוגות היו ג' סמית', ר' סמית', גודווין.

 

 Dהירדן ומיכון פלוגה -הסלמה בדרום עבר
בקרב האח'ואן היו   94נג'ד בין אבן סעוד לבין האח'ואן.-פרצה מלחמה בממלכת חג'אז   1928בקיץ  

ע  שניהל  הקבועים  המגעים  על  וזעמו  הטהור,  מהוהאביזם  סטה  שהמלך  אבן שחשו  הבריטים.  ם 

סעוד, מצידו, הוטרד מאוד מהמשך הפשיטות שלהם על שטחים בחסות בריטית מצפון לממלכתו  

הבריטים.  עם  ישיר  בעימות  לסבכו  עלולים  עסוקים   95שהיו  היו  הוהאבים  שאויביהם  העובדה 

בלחימה זה בזה, אפשרה, לטענת אבן סעוד, לחויטאת לבצע חמש פשיטות, בזו אחר זו לתוך שטח 

 1928.96באוגוסט  13-ביולי ל  24-חג'אז ונג'ד, בתקופה הקצרה שבין ה

ממערב    D,  היו מודעים לבעייה של העדר ניידות מצד פלוגה  Dהן שוט והן וויגאן, מפקד פלוגה  

החג'אזית למסילה למסילת  שמזרחית  השטח  שכל  למציאות  להתייחס  עליהם  היה  כן  כמו   .

משטרה  תחנת  הקמת  על  שוט  של  להמלצה  הביאה  זו  סיטואציה  פרוץ.  בעצם  היה  החג'אזית, 

 , והפיכתה לפלוגה של מכוניות חמושות במקלעים. Dמזרחית למסילה, ועל מיכונּה של פלוגה 

, נכתב שגמלים  1928באוגוסט    21-), בReesאוויריה ריס (-קומודור,  AOC- במזכר של שוט, שנשלח ל

וים, שגמליהם אינם נדרשים ו המשמשים גורמים צבאיים, לעולם לא יוכלו להתמודד עם פושטים בד

(הלגיון  למשטרה  בסיוע  גמלים  להפעיל  שהיכולת  נכתב  כן,  כמו  כבדים.  משאות  גבם  על  לסחוב 

בעבר הרריים  באזורים  בהפיכת הירד-הערבי),  לצורך  שניתנה  השלישית  הסיבה  מוגבלת.  היא  ן, 

לפלוגה ממוכנת, היה חוסר היכולת של גמלים לעמוד בקצב של פעילות משותפת עם רכבים   Dפלוגה  

למזכר צורף נספח ובו התייחסות   97הספר. -או פלוגות פרשים אחרות של חיל  RAF-משוריינים של ה

לעלותה של פלוגה רכובה, ונטען שם שפלוגה ממוכנת לעניין עלותה של פלוגה ממוכנת בהשוואה  

רכובה. פלוגה  מאשר  יותר  זולה  נכנע    98תהיה  שפלומר  אחרי  מחודשיים,  פחות  נשלח  זה  מזכר 

 
92 tendent (Calcutta: Superin Indian Army List, April 1921Army Department, Government of India, 

Government Printing, 1921), p. 1431.  
93 (Delhi:  Supplement to the Indian Army List, April 1933Army Department, Government of India, 

Manger of Publications, 1933), p. 263. 
ת ממלכתו, בהתאם לעקרונות  האח'ואן היו קבוצה בדווית מנג'ד שתמכה סביב אבן סעוד, כשהוביל את המאבק לבניי  94

   הווהאביזם, והיוותה חלק משמעותי מצבאו.
95 71.-Glubb (1948), pp. 70 
 . TNA/FO/371/13075,  1928באוקטובר    Bird  ,(2מכתב של אבן סעוד לנציג הבריטי א. בירד ( 96
  . TNA/CO/831/3/15, 1928באוגוסט  21ריס,   AOC-מזכר שנשלח  על ידי שוט, ל  97
 שם.  98
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הספר. פלומר הציע  -האדם של חיל-לדרישות האוצר, וקבע שיש צורך בקיצוצים נוספים במצבת כוח

  99ם שיוזעק רק במקרי חירום.שבמקום חמישים התקנים המקוצצים, יוקם כוח מילואי

חיל  כוח המילואים ממשוחררי  יורכב  ההצעה,  פי  כטובה מאוד, -על  הוגדרה  שהתנהגותם  הספר, 

ושעברו בציונים גבוהים את מבחני הקליעה התקופתיים. למגוייסים הובטחה קצבה עבור נכונותם  

יום, שעבורו יקבלו  15בן להיקרא לשירות בשעת חירום. חיילי המילואים יועדו לעבור אימון שנתי 

 100משכורת של חיילים סדירים.

עדיף מבצעית, גם אם יוצע    Dהספר, כתב לריס שמיכון פלוגה  -קוקס, שהפך לתומך עקבי של חיל

הספר ואף להקים פלוגה נוספת של רוכבי גמלים. הוא ציין ש"רכב ממונע  -לבטל את הקיצוצים בחיל

ב שעדיף  המתורבת,  האדם  של  גמלו  הבד  %90-הוא  של  גמלו  על  כתב    101וי". ומהמקרים,  קוקס 

, לאירוע ממזרח למסילה, בגלל איטיותה. כתוצאה Dשבמצב הנוכחי אין טעם להזעיק את פלוגה  

של   יםמכך, הכוח היחיד שיכול להגיב לפשיטות ממזרח למסילה החג'אזית, הוא יחידת המשוריינ

מתחלפים כל הזמן, ורצוי שהכוח שמטפל    RAF-, דבר שקוקס הגדיר כבעייתי, שכן אנשי הRAF-ה

קוקס ציין שביושר התנגד למיכונן   102ים. ובבעיית הפשיטות יהיה כוח שמכיר את הגזרה ואת הבדו

מתנגד נוסף למיכון פלוגה    D.103צורך למכן את פלוגה    סבור שיש  הספר, אבל שוט-של פלוגות חיל

D  פלומר, שלא היה של    שסיים את תפקידו, היה הנציב העליון  ושעלותה  נחוץ,  משוכנע שהדבר 

 104פלוגה ממוכנת אכן תהיה קטנה יותר מזו של פלוגת רוכבי גמלים.

, הצעה במשרד האוויריה, שריס לא היה  1928, הועלתה, באוגוסט  Dכתחליף אפשרי למיכון פלוגה  

כ ליד באיר, השוכנת  לה, להקים מוצב משטרתי  למסילת הברזל   70-שותף  קילומטרים מזרחית 

וכהח צפונית  115-ג'אזית,  איסוף -קילומטרים  כ"עמדת  שיוגדר  המוצב,  את  למעאן.  מזרחית 

לוק התנגד בחריפות, כיוון שסבר שהרעיון    105מודיעין", הוצע לאייש בפלוגה בת כמאה לוחמים. 

, וריס הסכים עמו. שניהם סברו שהנזק בהקמת מוצב שכזה, Dהזה יבוא על חשבון מיכון פלוגה  

גדול מהתו לוק טען שהעמדה  הוא  ליעד והבד  תכעיס אתעלת שבקיומו.  ותהפוך  וים המקומיים, 

  106ים מעבר לגבול, שיהפכו אותה לנטל ביטחוני. ולהתקפות מצד בדו

). תומכי מיכון Chancellorהגיע לארץ ישראל הנציב העליון החדש, ג'ון צ'נסלור (  1928בספטמבר  

, קיבלה המועצה המנהלית של  1929לקדם את הנושא, ובסוף פברואר   לשכנע את צ'נסלור  Dפלוגה  

המיכון.  על  רשמית  החלטה  המנדט  התומכים   107ממשלת  של  מאמציהם  את  חיזקה  זו  החלטה 

 המלא מיכונו    בדברבמיכון, אך הסתבר שצ'נסלור מתנגד לרעיון חדש שהועלה במשרד האוויריה,  

פלוגות הפרשים ככוח מסייע ללגיון במשימות שיטור   הספר. צ'נסלור טען שיש ערך לפעולות-של חיל

נובעים בהכרח מאי לא  לפרשים, אלא -פנימי בעבר הירדן. הוא טען שהכשלונות  התאמת השטח 

 
 ). 1928מכתב פלומר (יולי   99

 . TNA/CO/831/3/7, 1928ביולי   5מרי, ימכתב מפלומר לא  100
 . TNA/CO/831/3/15, 1928באוגוסט  AOC ,28-הספר, שהעביר קוקס ל- רשימה על חיל 101
 שם.  102
 שם.  103
, שם. להלן: לוק  1928בספטמבר  20, מריי) לאLukeמכתב של המזכיר הראשי וממלא מקום הנציב העליון, ה. לוק (  104

)1928 .( 
 , שם. 1928בספטמבר    17מכתב מריס ללוק,  105
 ). 1928לוק (  106
 . 4753/3- , אמ"י, מ1929בפברואר   26החלטות המועצה המינהלית של הנציב העליון בישיבתה,   107
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הספר בתור -התמצאות בשטח, כפי שקרה במשימה שאליה נשלחה יחידה רכובה של חיל-מחוסר

משרד האוויריה קיבל את   108צח'ר. , כנגד שבטו של פהד בן טראד, משבטי בני  RAF- כוח מסייע ל

 109בלבד. Dהמלצת צ'נסלור, ובאמצע מאי הוסכם, בסופו של דבר, על מיכון של פלוגה 

אחרי שסוכם על מיכון הפלוגה, נבחר גם כלי הרכב שישמש אותה. הרכב הראשון שנבחן, של חברת 

רכב בעל ששה גלגלים,   ), נמצא כאיטי מדי ובעל רמת עבירות נמוכה, ועל כן נבחרMorris"מוריס" (

) קרוסלי  חברת  רכבים,    Crossley .(110של  שני  שבכל אחת  לכלול ארבע מחלקות,  נועדה  הפלוגה 

). בכל רכב Lewis) בודד או  במקלע ויקרס וגם במקלע לואיס (Vickersמצויידים במקלע ויקרס ( 

 111לוחמים וקצינים.   114יהיו שניים עשר לוחמים, שני נהגים ומפקד. תקן מלא של הפלוגה נקבע על  

את רמת המיכון, ולצייד את הפלוגה  גם בשמונה   לשדרגשוט שהיה הראשון לדחוף למיכון, רצה  

קארדן חברת  של  קלים  (-טנקים  צוות  Carden-Loydלויד  אנשי  שני  לשאת  שמיועדים  נהג,    -) 

נדחה זמנית רעיון זה, אך כפיצוי הובטח מימון מלא   RAF-מפקד. בהמלצת ה-קשר-טען-ותותחן

שוט אמנם חידש פניותיו בנושא זה, תוך שהוא   1930.112לקראת    Dשיאפשר את המיכון של פלוגה  

, אך לבסוף סוכם על ניסוי מוגבל עם שני טנקים, שיאויישו על ידי אנשי צוות 1929לאירועי  מתייחס  

 113וש בטנקים על ידי כוחות מקומיים. בריטיים בלבד, עקב התנגדות הצבא לשימ

לחסום את הגבול   Dנשלחה פלוגה    םשבמהלכו  הגורם שהכריע  לטובת המיכון, היהיו    1929אירועי  

הייתה   שלה  ההתקדמות  איטיות  הירדן.  בקעת  בצפון  הירדן,  לעבר  ישראל  ארץ  חשוב   גורםבין 

  114בהחלטה לקצר הליכים ולהשלים את מהלך המיכון. 

. קניית הרכבים כללה גם שבעה RAF-השלמת כל הדיונים, בוצעה רכישת הרכבים בידי האחרי  

) ביואיק  שעל Buickרכבי  הקרוסלי,  לרכבי  (בנוסף  פטרול  כרכבי  לשמש  נועדו  מהם  שארבעה   ,(

לשמש  נועד  ואחד  ניידות,  אלחוט  כתחנות  לשמש  נועדו  מהם  שניים  קודם),  עוד  הוסכם  קנייתם 

צטיידות ברכבים, הוסב הבסיס במעאן מבסיס של פלוגה רכובה, לבסיס של כאמבולנס. במקביל לה

פלוגה ממוכנת (הסבת אורוות הגמלים למוסכים ולסדנאות רכב), מגורי החיילים בו שופצו, ונוספו 

 115להם בהדרגה גם מגורי קבע לזוגות נשואים.

העלה צ'נסלור רעיון חדש של   1929התרחש כאשר בנובמבר    Dעיכוב נוסף (ואחרון) במיכון פלוגה  

  Dהספר כולו, והקמת הפלוגה הממוכנת כפלוגה חדשה לחלוטין, תוך השארת פלוגה  -הגדלת חיל

הספר נפרסו -כפלוגת רוכבי גמלים. הוא נימק את הרעיון החדש בכך ששתי פלוגות רכובות של חיל

הירדן וארץ ישראל, בצפון בקעת הירדן,  בעקבות המהומות שהתרחשו בארץ -בול בין  עברעל הג

, ועתידות להישאר במקומן במשך החורף. במצב כזה, סבר צ'נסלור, יש לוודא 1929ישראל באוגוסט  

חיל של  הכללית  האדם  כוח  מצבת  הגדלת  את  שמצריך  מה  הירדן,  בעבר  מספיק  כוח  - שיישאר 

 
 . TNA/CO/831/4/9,  1929במרץ   13מרי, ימכתב מצ'נסלור לא 108
 , שם. 1929במאי   15האוויריה לשאקבורו, מכתב ממשרד   109
 , שם. 1929במאי  29דיווח של שוט לשאקבורו,   110
 שם.  111
 . TNA/CO/831/4/10(אין תאריך מדוייק),  1929מכתב ממשרד האוצר לשאקבורו, מספטמבר  112
 ), שם.Macreadyהספר, שנשלח לקולונל ג'. מ. מקרידי ( -מזכר על מיכון פלוגה של חיל  113
 . 3מונטגומרי, ע"מ  מסמך  114
 . TNA/CO/831/5/5, 1929בדצמבר    14מזכר פנימי במשרד המושבות,  115
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שבות סבר שאין טעם בהשארת פלוגת רוכבי גמלים, ובסופו של דבר, הוקמה . משרד המו116הספר 

 117, אלא בנוסף לה. D), אבל לא כתחליף למיכון פלוגה  Mאכן פלוגה ממוכנת חדשה (פלוגה 

שלה, אלא גם בכל תפיסת המשימה של -בישר על מהפכה לא רק ביכולותיה  Dמיכונה של פלוגה  

חידה צבאית שרמת החימוש שלה הייתה מקבילה לזו של רוב  הספר כולו. עתה עמדה לרשותו י-חיל

יחידות הרגלים הממוכנות הבריטיות, וניתן היה להפעילה במיתארים מגוונים יותר מכפי שתכננו 

השתפרו לא רק בכל הנוגע לביצוע מרדפים אחרי פושטים   Dהספר. יכולותיה של פלוגה  -מקימי חיל

פעיל בתיאום כוחות ניידים, גם במרחקים שמעבר לטווח וים, אלא גם בכל הנוגע לאפשרות להובד

 118ראייה, שכן שני רכבים בפלוגה צוידו במכשירי אלחוט שאפשרו דיבור תוך כדי נסיעה. 

 

 1929ואירועי הספר -חיל
הספר כולו בעבר הירדן. כאשר התברר היקף -, כאשר פרצו המהומות, היה חיל1929באוגוסט    23-ב

הספר -קולונל שוט, להניע את יחידות חיל-, ופלייפייר טס לירושלים, הוא הורה ללוטננט האירועים

פלוגה   האחרים.  הממשלה  לכוחות  לסייע  יוכלו  מהן  קדמיות,  במעאן Dלעמדות  ישבה  אשר   ,

על גבי גמלים, הייתה איטית מכדי שתוכל להגיע למוקד המהומות, ולכן הוחלט שהיא   והתניידה

תגיע לגזרת בקעת הירדן הדרומית (באזור יריחו), ותפטרל בגזרה זו במטרה למנוע הברחת אנשים 

במהלך סיוריה, תפסה הפלוגה מספר חמושים ומבריחי נשק   119ונשק מעבר הירדן לתוך ארץ ישראל. 

הירדן שמתכננים להיכנס  -ים מעברונבי, ובמהלך חקירתם, קיבלה דיווח על אלפי בדובאזור גשר אל

 120לארץ ישראל ולסייע בתקיפת היישוב היהודי.

אמע, אשר הפכה לבסיס קדמי, ממנו נשלחו פטרולים לאורך בקעת 'מג- נשלחה לג'סר אל  Aפלוגה  

שר חצו יחידותיה את הגבול הירדן הצפונית, במטרה למנוע הברחת אנשים ונשק לארץ ישראל. כא 

מקום מושל מחוז הגליל, לואיס אנדרוז, -לתוך ארץ ישראל, הן הועמדו תחת סמכותו של ממלא

   121שהשתמש בהן בתור עתודת חירום. 

בעמק יזרעאל הייתה הערכות טובה יחסית של היישובים היהודיים, שבסיוע מפקד משטרת נצרת, 

באוגוסט הגיעו    25-ב  122ך הזעקת תגבורות במקרי חירום. אדווין בראינט, יצרו מערכת איתות לצור

למשטרה דיווחים על כך שהותקף הקיבוץ בית אלפא, במזרח עמק יזרעאל (על גבול עמק בית שאן). 

בראיינט ארגן כוח מאולתר, ויצא לסייע בהגנת המקום. מגני הקיבוץ והכוח של בראיינט הצליחו 

טריו של בראיינט בליווי מתנדבים יהודים, וירה באוויר לבלום התקפה נוספת, כאשר הגיע אחד משו

לנסיגתם. שגרם  דבר  התוקפים,  כמעט   123מאחורי  המגינים  של  התחמושת  כי  התברר  זה  בשלב 

הספר ששהו בצפון בקעת -נגמרה, והיה חשש שלא יעמדו בהתקפה נוספת. אנדרוז הורה לכוחות חיל

 
 . TNA/CO/831/6/9,1929בנובמבר    Passfield  ,(2מכתב של צ'נסלור, לשר המושבות, הלורד פאספילד (  116
 . 3מסמך מונטגומרי, ע"מ   117
 . 15/177  את"ה, א תאריך. , לל " ההגנה"עדותו של משה פלוטקין שנמסרה לחוקרי ארכיון תולדות  118

 להלן: פלוטקין (את"ה). 
 .  3מסמך מונטגומרי, ע"מ   119
  23-בארץ ישראל בין ה   ההתרחשויות, בתוך: דיווח של פליירפייר על 1929באוגוסט   29-ב  23:30שעה    פלייפייר:דיווח   120

 .  TNA/AIR/9/19, 1930, מרץ  1929בספטמבר  11-באוגוסט ל 
 . 335סת"ה (כרך שני), ע"מ   121
122222.-, pp. 221)Duff (1935  
 . 229-232שם, ע"ע  123
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, שהורכב Aהירדן, לנוע במהירות לבית אלפא ולסייע בהגנתה. לבית אלפא הגיע כוח פרשים מפלוגה  

הספר, שבראשה עמד קצין בריטי, שבו -עם הגעת יחידת חיל  124ברובו מצ'רקסים, ושכלל גם מקלע. 

לנצרת.  ואנשיו  של    125בראיינט  לצידם  היישוב,  להגנת  האחריות  את  עצמו  על  נטל  החדש  הכוח 

ניסיון   26-ב  126שבים, ואף הקים מוצב קטן על ראש גבעה סמוכה. המתיי באוגוסט ביצעו ערבים 

- נוסף לתקוף את בית אלפא, שנבלם במהירות באש אוטומטית של המקלע שהוצב על ידי יחידת חיל

הספר בעמק בית שאן, ושהה במבנה -, ג' סמית', שפיקח על תגבורת חילAמפקד פלוגה    127הספר. 

דיווח כי ההתקפות על בית אלפא, מנעו מאנשיו לסייר בגזרה כולה, והם רותקו   המשטרה בעיירה,

, RAFלמספר נקודות. כדי לאפשר להן חופש פעולה רב יותר, הן תוגברו ביחידת משוריינים של  

 128באוגוסט. 26-שהגיעה בערב ה

כך צפת היה שקט יחסי בימים הראשונים של המהומות, אך רמת המתיחות הגבוהה והחשש מב

יהודים), הביאה את מפקד משטרת   3,000- ערבים וכ  10,000-שהאירועים יגיעו גם לעיר (בה חיו כ

ו  4צפת, פאראדיי, שעמדו לרשותו   שוטרים ערבים, לבקש תגבורת. אנדרוז   15-שוטרים בריטים 

על  בהגנה    ולסייע, להגיע לעיר,  Aבאוגוסט, הורה ליחידה נוספת מפלוגה    25-וב  24-נענה לבקשה, וב

הספר שנשלחה,  -צבא, שכן העריך שיחידת חילמה  פאראדיי ביקש תגבורת נוספת  129הרובע היהודי.

היא קטנה מדי. המפקד הצבאי שהגיע לארץ, הבריגדיר דובי, הורה על שליחת יחידות נוספות, אך  

הרובע   הותקףבאוגוסט,    29-בשעות אחר הצהריים ב  130מחסור בכוח אדם, הגעתן התעכבה.   עקב

הם הגיבו רק וון שממנו תגיע התקפה,  היהודי בעיר, ומכיוון שהכוחות הבריטיים לא זיהו את הכי

שהמשטרה עסקה בחיפוש אקדח ברובע היהודי,   הועלתה טענהדקות. אחרי האירועים    20אחרי  

 מול השכונה הערבית.   נפרסה בזמןלא ששימש להדיפת התקפה על הרובע בשעות הבוקר, ולכן 

-צליחו המשטרה וחיליהודים ועשרות נפצעו, עד שה  18בפרק זמן שלקח למשטרה להגיב, נרצחו  

 רק שעתיים אחרי סיום ההתקפה, הגיעו כוחות התגבורת של הצבא.   131ספר להדוף את התוקפים.ה

זכתה לשבחים רבים מצד הבריטים, אך בתוך היישוב   1929הספר באירועי אוגוסט  -פעילותו של חיל

חיל לפעילות  בנוגע  קשים  דעות  חילוקי  היו  במהלך  - היהודי  על  1929הספר  שמועות  היו  ואף   ,

 הספר למעשי הרצח בצפת, שמועות שלא הוכחו מעולם. - הצטרפות של חיילים מחיל

שמיעו טענות כאלה, היה טוביה אשכנזי. טוביה אשכנזי שירת בז'נדרמריה הבולט מבין האנשים שה 

אחרי שסיים שירותו,   132הספר. -בחילובמשך מספר חודשים, המשיך בשירותו גם  הפלשתינאית,  

וים ולארצות  ועבד עבור המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, בתחומי איסוף מודיעין בנוגע לבד

עוין, ובמזכר ששלח לקיש ב-השכנות. יחסו האישי לחיל  , הוא טען 1929בדצמבר    22-הספר היה 

חיל בטבח. -שחיילי  פעיל  באופן  השתתפו  בצפת  ופעל    הוא  133הספר  לקיש,  במכתב  הסתפק  לא 

 
 . 335סת"ה (כרך שני), ע"מ   124
125 Duff (1935), p. 232. 
 שם, שם.  126
 . 3מסמך מונטגומרי, ע"מ   127
 , בתוך: דיווח פלייפייר. 1929באוגוסט   RAF ,17דיווח מיומן מבצעים  128
 . 148-149דו"ח וועדת שאו ע"ע   129

 . 337-336וגם: סת"ה (כרך שני), ע"ע  
 . 149דו"ח וועדת שאו, ע"מ  130
 . 337שם, ע"מ   131
 . 4790/7- , אמ"י, ל 1948טוביה אשכנזי, מסמך קורות חיים,   132
 . S25/3489, אצ"מ 1929בדצמבר   22מכתב מאשכנזי לקיש,  133
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מפלוגה  לפרסום   הכוח  לחיילי  ייחס  אותם  עמד Aהמעשים  שאשכנזי  חשד  קיש  לצפת.  שהגיעו   ,

ו בעיתון "דבר",  הוצג חילמאחורי מכתב אנונימי שפורסם  לעצור את -בה  הספר כמי שיכול היה 

כןהטבח,   עשה  ב  134.ולא  ראה  המציאות.    מכתבקיש  של  נזק    שהמכתבסבר    הואעיוות  גרם 

 הספר.-ניסיונותיה של ההנהלה הציונית לשכנע את הבריטים להגדיל את חלקם של היהודים בחילל

-קיש שלח מכתב זועם ליצחק בן צבי (מבכירי ההסתדרות, המוציאה לאור של "דבר") וטען שחיל

, אבל האחראי לכך הוא פאראדיי, שלא ערך נכון את  מיטביהספר בצפת אמנם לא תפקד באופן  

בנהריים (בה הוקמה שכונה לעובדי חברת והספר. קיש ציין שבבית אלפא  -כוחותיו, ולא חיילי חיל

קיש   135הספר באופן מצויין, וכך סבר גם מנהל חברת החשמל, פנחס רוטנברג.-פקד חילהחשמל) ת

הספר, והביא למכתב תגובה - חילבזעם על שיקול הדעת שבפרסום מכתב זה, שעורר תגובה נזעמת  

 136שעב". -של קצין ערבי בעיתון "צות אל

סתדרות הכללית, דוד בן הספר. גם מזכיר הה-קיש לא היה היחיד שציין לחיוב את פעולתו של חיל

 137הספר פעל היטב.-גוריון, ציין ביומנו, מייד אחרי סיום המהומות, כי חיל

במסקנות וועדת   אליוהספר. ההתייחסות  -בקרב הבריטים שררה שביעות רצון רבה מהתנהלות חיל

להתקפה על צפת. בשני המקרים שיבחה הוועדה את ושאו, נגעו לפעילותו בהתקפה על בית אלפא  

 138, וציינה שהיה מדובר במבחן לנאמנות הכוח, והכוח עמד בו באופן מלא. Aעילות יחידות פלוגה  פ

בחיל ראה  כאמור,  דוביגין,  שהמשטרה -גם  ויעיל,  מהימן  קולוניאלי  לכוח  ומופת  דוגמא  , הספר, 

 139מחדש, צריכה ללמוד רבות הן מאופן פעילותו המבצעית והן מהרכבו האתני.-שאף לבנות  אותה

הספר הוכיח עצמו, ועמדה זו הייתה גורם חשוב -גם שלטונות המנדט ומשרד המושבות סברו שחיל

  140בהחלטה לבטל את צמצומו המתוכנן של הכוח, ולפתוח בהרחבה מואצת שלו. 

 
  .  80/153/3  ,את"ה  , צבי-, ארכיון פרטי של יצחק בן 1930בינואר    16מכתב מקיש לבן צבי,  134
 שם.  135
 שם.  136
 . 1166סת"ה (כרך שני), ע"מ   137
 . 148, ע"מ דו"ח וועדת שאו 138
 . 87דו"ח דוביגין, ע"מ  139
140 Administration Report, 1929, p. 90. 
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 ) 1936-1930פרק שמיני: התעצמות והעברת מוקד הפעילות לארץ ישראל (

 1930-1929הירדן -המשך ההתדרדרות בדרום עבר
שנת   פלוגה    1929לאורך  בין  היחסים  להתדרדר  לבין   Dהמשיכו  גמלים)  רוכבי  פלוגת  (עדיין 

 הירדן. -הספר לבין שלטונות עבר-. ההתדרדרות גררה גם קשיים במערכת היחסים בין חילהחויטאת

עבר לשבטי  במורדי האח'ואן, אפשר  חג'אז -המאבק של אבן סעוד  לעומק  ליזום התקפות  הירדן 

ויחידת   RAFביצע פלג של הבני צח'ר פשיטה לתוך נג'ד. סיור משותף של רכבי    1929ונג'ד. בתחילת  

ח של  מאות -ילפרשים  של  מרחק  עברו  שאלה  למרות  הפושטים,  את  לתפוס  הצליחו  לא  הספר, 

כישלון זה המחיש את העובדה שהבריטים   1קילומטרים בתוך שטח עבר הירדן, בדרכם לנג'ד וחזרה. 

   2וים. ותלויים מאוד בעבדאללה ובאנשיו בכל הנוגע למגעיהם עם הבד

וים,  וששימש כנציגו בכל הנוגע לטיפול בשבטים הבד  דודו, השריף שאכר בן זיד,-הן עבדאללה והן בן

התלוננו על כך שהשפעתם בקרב השבטים נפגעת כתוצאה מכך שאין להם כוח אכיפה משל עצמם. 

שבאפריל   צ'נסלור  בפני  ציין  מהחויטאת   1929עבדאללה  פועלים  בין  מקומית  מריבה  התעוררה 

ר נקרא לסייע בנושא, הוא נאלץ להזעיק לפועלים מהבני צח'ר, אשר עסקו בלחימה בארבה, והאמי

  3הספר, שכן כוח הלגיון שעמד לרשותו, לא היה מספק.-פלוגה של  חיל 

כדי לחזק מעט את מעמדו של האמיר, ביקש צ'נסלור מאימרי לאשר את הגדלת כוח המילואים של 

אך האירועים  בקשה זו עלתה בפני אימרי,    4הספר, תפחת מעט. -הלגיון, כך שתלותו הקבועה  בחיל

 הספר. -בארץ ישראל, הורידו אותה מעל הפרק והביאו דווקא את חיזוק חיל  1929של קיץ 

, היה הסמכתו של האמיר 1929הספר, שהועלה בסוף  -רעיון לשיפור הקשר האישי בין האמיר לחיל

שבסוף   עבדאללה),  של  הבכור  (בנו  הצבאית   1929טלאל  באקדמיה  לימודיו  את  לסיים  עמד 

  שאירועיהבריטים זנחו רעיון זה כיוון    5הספר.-, כקצין באחת מפלוגות הפרשים בחילסאנדהרסט

הספר להיפרס במטרה להגן על יהודים מפני ערבים, -הוכיחו שבמצבי חירום עלול חיל  1929אוגוסט  

וכך עלול להיווצר מצב שבו האמיר טלאל ייאלץ להרוג ערבי במטרה להגן על יהודי, דבר שיעמיד 

 6ואותו בפני סיטואציה מביכה מאוד.את אביו 

מספר דיונים בנוגע לבעיית הפשיטות.   1929השריף שאכר ומועצת השבטים בראשותו, קיימו לאורך  

בדיונים אלה תוארה מגמה של שבטים שונים ממטה חויטאת לתקוף בכיוון דרום (בעיקר באזורי 

תפס סיור משוריינים של   1929וג'ה וג'וף), תוך ציון העובדה שאין בעצם מי שירסן אותם. במאי  -אל

RAF   מספר שיח'ים מקומיים מפלגי הזלאביה והזויאדה של החויטאת, ועצר אותם בחשד שהיו

אל על  מפשיטה  חזרה  דווח -בדרכם  והמקרה  הוכחות,  מחוסר  חקירה  אחרי  שוחררו  הם  וג'ה. 

 
 . TNA/CO/831/5/9, 1929הירדן ברבעון הראשון של -דיווח של קוקס על המצב בעבר  1
 שם.  2
 . TNA/CO/831/5/1, 1929באפריל   14דיווח של צ'נסלור על שיחה בינו לבין עבדאללה,   3
  , שם. 1929במאי   31מרי, ימכתב מצ'נסלור לא 4
 . TNA/CO/831/6/15,1929בדצמבר   11לשאקברו, ), עוזרו של קוקס, Gordon-Pirieגורדון (-מכתב מהנרי פירי  5
 שם.  6



178 
 

השבטים. יילקחו   7למועצת  הירדן,  מעבר  שיוצאות  שפשיטות  לחויטאת  להבהיר  רצו  הבריטים 

, בהעדר כל 1929טות לתוך עבר הירדן, אבל פשיטות חויטאת נמשכו לאורך  ברצינות בדיוק כמו פשי

בד פושטים  נתפסו  שבהם  הנדירים  במקרים  גם  אותן.  למנוע  נהגו ויכולת  הם  הירדן,  מעבר  וים 

 8להכחיש שנטלו חלק בפשיטות, ולרוב שוחררו במהירות.

ונ1929בחודשים האחרונים של   ויותר.  יותר  נחלשו כוחות האח'ואן  לכיוון השטח ,  הדפו מזרחה 

שמדרום לעיראק ולכוית. השטחים מהם יכלו לפעול, הצטמצמו ככל שכוחותיו של אבן סעוד, דחקו 

כוח  ידי  על  והולכת  גדלה  נבלמו בהצלחה  עיראק  וניסיונות הפשיטה שלהם לשטח  צפונה,  אותם 

"חיל הגמלים המדברי ), ונקרא  Glubbוי שהוקם על ידי הקצין הבריטי קפטן ג'ון באגוט גלאב (ובד

  Southern Desert Camel Corp.(9הדרומי" (

נג'ד, אבל אחרי -חג'אז-הירדן-, היו החויטאת אחראים לרוב הפשיטות בגבול עבר1930עד תחילת  

ונג'ד, באמצעות  צפון חג'אז  לזכות בתמיכתם של שבטי  נגדו, רצה אבן סעוד  שהכריע את המרד 

ם. גלאב סבר שאבן סעוד נהג כך מסיבות של חוסר ברירה, אבל הכשר וגיבוי לפשיטות תגמול מציד

אבן סעוד שלח    10מעשית לא הייתה כל משמעות למניעיו של אבן סעוד, אלא רק לתוצאות פעולתו. 

אל עבד  דודו,  בן  בידי -את  לסייע  לו  והורה  לשעבר,  אח'ואן  אנשי  של  כוח  בראש  שהועמד  עזיז, 

זה -אהים אלמנהיגים מקומיים כמו אבן מסאעד ואבר נשמי, בפשיטותיהם על החויטאת. מהלך 

של  מתקפה  תחת  עצמם  מצאו  והחויטאת  דרמטי,  באופן  השבטים  בין  הכוחות  יחסי  את  שינה 

  11פשיטות שהסבו להם אבידות באנשים וברכוש בהיקף חסר תקדים.

בטי עבר הירדן זעמו על מה שנתפס כחוסר מעש, ועבדאללה תבע מצ'נסלור להגן על ש-שלטונות עבר

קוקס ראה גם הוא את המצב כמדאיג, וציין שהמשך   12הירדן, מפני הפשיטות המסלימות והולכות.

שיזיק  דבר  האמיר,  של  במעמדו  פגיעה  של  פוטנציאל  בעל  הוא  הירדן,  עבר  לתוך  הפשיטות 

 13לאינטרסים הבריטיים. 

לפלוגה ממוכנת,   Dכמה שבועות אחרי פניותיהם של עבדאללה ושל קוקס, הושלמה הסבת פלוגה  

והושלם התהליך שנועד להפוך אותה לכשירה יותר להתמודדות עם בעיית הפשיטות. מהלך זה הגיע 

באיחור ניכר מבחינת החויטאת, שראשיהם הגיעו למסקנה שעליהם לפעול בעצמם להשבת רכושם 

 , שהחזיקו בגזרה לסירוגין.Mאו  Dאותם במצב של עימות ישיר עם פלוגה דבר שהעמיד 

הספר, כלומר, -הרכבם האנושי של חיילי הפלוגות הממוכנות היה דומה לזה של שאר פלוגות חיל

הבד בשנת  ומספר  זניח.  היה  ביניהם  רובם    1930וים  היו  ומערבים  היו  ומיעוטם  ערבים סלמים, 

. רוב תושבי עבר הירדן אשר שירתו בפלוגה היו יושבי קבע צ'רקסים, שהזדהותם נוצרים וצ'רקסים

 
- אל – האשמיה  -ות'איק אל - אל ,1929ביוני  29-בישיבתה הרביעית, שהתקיימה ב וים והחלטות מועצת השריפים לענייני הבד 7
  ); 333-4- ל 1אול. (-קסם אל-אל 1951-1925סעודיה  -ארדניה אל -לאקאת אלע

 . להלן דו"ח דאודינג. TNA/FO/371/14458, 1929בדצמבר   24דאודינג,   AOC- הוגם: דיווח של 
 ,  1929בנובמבר   20-, שהתקיימה ב11- ים בישיבתה הו החלטות מועצת השריפים לענייני הבדו 8

 ) 333-249-ל  240אול. (-קסם אל-אל 1951-1925סעודיה  - ארדניה אל-עלאקאת אל-האשמיה אל-ות'איק אל -אל
9 .Lunt (1999), p. 41 

 . להלן: מסמך גלאב. TNA/CO/831/11/1, 1931בינואר   3הירדן, -רשימות של גלאב על המצב בגבול הדרומי של עבר  10
 . TNA/FO/371/14472,1930במרץ  21מברק ממשרד החוץ לנציגות הבריטית בבצרה,   11
  , 1930בינואר  3מכתב עבדאללה לצ'נסלור,  12

 ). 530-1אול. (- קסם אל -אל  1951-1925סעודיה -יה אלארדנ -עלאקאת אל-אל – האשמיה -ות'איק אל -אל
 .  TNA/FO/371/14450,1930בינואר   27מכתב קוקס לצ'נסלור,   13
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הבד בין ועם  אבחנה  כל  עשו  לא  היחידה  על  שפיקדו  הבריטיים  הקצינים  גם  נמוכה.  הייתה  וים 

וים פושטים שבאו מחג'אז ונג'ד. הם ראו את תפקידם ככזה ווים פושטים בני עבר הירדן, לבין בדובד

ומטבע הדברים, היה קל יותר לאכוף את החוק על אלה שחיו מלכתחילה   –הגבול  של אכיפת החוק ו

 בתוך תחומי עבר הירדן.

כאשר הפלוגות הממוכנות החדשות נכנסו לפעילות בגזרה, הן נקטו במספר צעדים שנחשבו בעיני 

ונתפסו בעיני חויטאת כצעדי דיכוי שהיו   מפקדיהן ככאלה שנועדו למנוע פשיטות מצד חויטאת, 

 להם השלכות קריטיות על פרנסתם של בני קונפדראציית השבטים:

גם בקטעים שהיו   .1 סגור,  צבאי  למסילה החג'אזית כשטח  כל האזור שממזרח  על  הכרזה 

משמעותו של צעד זה הייתה ניתוק שבטי   14במרחק של יותר ממאה קילומטרים מהגבול. 

את לא ראו ברירה אלא  חויטאת מרובם המוחלט של שטחי המרעה שלהם. מכיוון שהחויט

 להפר איסור זה, רועים שלהם מצאו עצמם נעצרים, וחלק מעדריהם הוחרמו. 

בוצעה סריקה אווירית של כל מאהלי שבטי החויטאת, ומספר   RAF-בשיתוף פעולה עם ה .2

תודות לספירה זו, ידעו קציני המודיעין של   15הגמלים והאוהלים שבהם נספר בקפדנות.

וגמלים בשבט מסויים, מה שהעיד על כך שייתכן וחלק  הספר מתי חסרים א-חיל והלים 

 מאנשיו יצאו לבצע פשיטה. 

לפושטי חויטאת לא הייתה כל יכולת להתחמק עם יחידות ממוכנות, שיכולות היו ללכוד אותם, הן 

הספר, החריפה, כאשר הסתבר -בדרכם אל יעד הפשיטה והן בחזרתם. המרירות שחשו כלפי חיל

 היחידות הממוכנות להתמודד עם פשיטות מדרום, היא פחּותה בהרבה.  להם שהצלחתן של 

לשנות   וים, המליץ צ'נסלור לפאספילדוהספר לא יכול היה לקבל שיתוף פעולה מהבד-מכיוון שחיל

את המדיניות הבריטית ביחס ללגיון, והמליץ להקציב לפיק סכום כסף לצורך יצירת יחידת מודיעין  

הבדו ה ובקרב  גם את  חילגם  ו   RAF- ים, אשר תשרת  צ'נלסור,   16הספר. -את  שהציע  נוסף  מהלך 

ה לעמדת  יוזמת    AOC-בניגוד  חידוש  היה  למסילה    RAFפלייפייר,  ממזרח  גבול  מוצבי  להקים 

צ'נסלור ציין ששה    17הספר.-אזית, כאשר האחריות לאיושן תוטל על הלגיון הערבי, ולא על חיל החג'

עצמו סבורים שיש צורך להקים מוצבים, ועוד שני מקומות שבהם -והוא  AOC-מקומות שבהם ה

אזרק). המוצב במדאורה הוגדר על ידי פלייפייר בתור המוצב -מדאורה ואל-כבר יש מוצבים (אל

ביות מפלוגה  החשוב  יחידה  בו  ישבה  ולכן  הירדן,  עבר  של  המדברי  בגבול  אסטרטגית  ,  Dר 

סיטואציה זו הפכה את המוצב למטרה חשובה   18שהשתמשה בו כבסיס לפטרולים לאורך הגבול. 

ים עוינים שניסו לתקוף אותו, ופעם אחת אף ניתקו אותו, והוא נאלץ לקרוא בקשר לסיוע ובעיני בדו

 19אווירי. 

נהרגו עשרה מאנשי החויטאת, כתוצאה מפשיטה. לחויטאת ולבריטים היו גרסאות   1930באוגוסט  

סותרות ביחד לנסיבות האירוע: חמד בן ג'אזי כתב לאמיר שפשיטה קשה בוצעה על אנשיו, עשרה  

 
14 Lunt (1999), p. 37. 
 מסמך גלאב.  15
  . להלן: תזכיר צ'נסלור .           TNA/FO/371/14459, 1930ביוני    26תזכיר של צ'נסלור לפאספילד,  16
 דו"ח דאודינג.  17
 תזכיר צ'נסלור.  18
 פלוטקין (את"ה)  19
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הספר, שאכן היו לחויטאת עשרה הרוגים, אלא -קוקס טען, בשם חיל  20מהם נהרגו, ורכוש רב נשדד.

עצמם ביצעו, אחרי שפשיטה ראשונה שלהם, נבלמה על ידי סיור -פשיטה שהםשהם נהרגו במהלך  

), שכתב ביוגרפיה על גלאב, וגרסתו הייתה Liasעל תקרית זו הרחיב גודפרי ליאס (  21הספר.-של חיל

הספר מנע מהחויטאת -וים שהגיעו משטחו של אבן סעוד, שחילושהתוקפים המקוריים אכן היו הבד

הספר המתין להוראות האם לרדוף אחרי הפושטים, אך עד -ותו כוח של חיללנהל מרדף אחריהם. א

שהתקבלה הוראה כזו, כבר היה מאוחר מדי להמשיך, מכיוון שהפושטים חצו את הגבול ומפקד 

  22הפטרול נמנע להמשיך ולרדוף אחריהם. 

ביכולתו הספר פעל על פיהם, פגעו  -מקרה זה לא היה הראשון שבו נהלי המרדף המסורבלים שחיל

וטען  זו,  לבעייה  מודע  היה  צ'נסלור  מדרום.  הירדן  לעבר  שחדרו  פושטים  כנגד  בנוקשות  לפעול 

          23הספר מונע כל שינוי בנהלים אלה. -שמעמדו החוקתי של חיל

שבטים חשובה בעבר הירדן הגיעה למצב כל כך קשה (גלאב טען שהם הגיעו   העובדה שקונפדראציית

של  הפנימי  במעמדו  קשות  פגעה  היא  שכן  הבריטים,  עבור  חמורה  בעייה  היוותה  רעב),  סף  אל 

הסלמת הפשיטות והיחלשותם של שבטי החויטאת, יצרו לחץ כבד מאוד על חמד בן ג'אזי,    24האמיר.

נגד שבטי הרולה והשראראת, שהיו אחראים לרוב הפשיטות כנגד שעשה מאמצים גדולים לפעול כ

החויטאת. ניסיונות הפשיטה של החויטאת נבלמו לרוב עוד לפני שהפושטים הגיעו לגבול, אך הם 

 אפשרו לאבן סעוד ואנשיו, לטעון שגם הם נתונים תחת איום מתמיד של פשיטות. 

הנהגתו שכל  בשעה  החויטאת  כנגד  פשיטה  התרחשה  בנוגע   כאשר  וועידה  לרגל  בעמאן  הייתה 

עזיז בן זיד, בן דודו של אבן סעוד), הביא הדבר לעימות מילולי -לפשיטות (אליה הוזמן גם עבד אל

העובדה שעבדאללה לא    25עזיז בן זיד, אשר החליפו קללות במהלכו.-חריף בין חמד לבין עבד אל 

 26יו. עזיז בן זיד ואנש-העניש את חמד, הכעיסה מאוד את עבד אל

צ'נסלור של  מ  פניותיו  המושבות  למסקנה 1930-למשרד  הובילו  קוקס,  של  בהמלצות  שגובו   ,

תוך  צבאי,  ככוח  הלגיון  של  מחדש  חימושו  באמצעות  הוא  הירדן,  עבר  בדרום  לבעיות  שהפתרון 

התאמת פעילותו לגזרה זו. משימת אבטחת הגבולות הייתה חידוש בכל הנוגע ללגיון, אך ההכרה 

ב ככוח  ולשמש  לשוב  הלגיון  שעל  שקדמה בכך  לתקופה  חזרה  בעצם  הייתה  צבאיות,  יכולות  על 

 27הספר. -להקמת חיל

 

 
 (אין תאריך מדוייק),   1930מכתב חמד בן ג'אזי לאמיר עבדאללה מאוגוסט  20

 ) 340-41אול. (- קסם אל -אל  1951-1925סעודיה -ארדניה אל-עלאקאת אל-אל – האשמיה -ות'איק אל -אל
 , 1930באוגוסט  12מכתב קוקס לאמיר עבדאללה,   21

 ) 340-43,42אול. (- קסם אל -אל  1951-1925סעודיה -ארדניה אל-עלאקאת אל-אל – האשמיה -ות'איק אל -אל
22 80. See: Lias. -(London: Evans Brothers, 1956), pp. 79 Glubb's LegionGodfrey Lias.  
 תזכיר צ'נסלור.  23
 מסמך גלאב.  24
  , 1930בספטמבר   24צ'נסלור לעבדאללה, מכתב מ 25

 ) 340-66אול. (- קסם אל -אל  1951-1925סעודיה -ארדניה אל-עלאקאת אל-אל – האשמיה -ות'איק אל -אל
 . TNA/CO/831/9/1, 1930בספטמבר  25), לצ'נסלור,  Kacdonnellמכתב המתווך הבריטי, מ. מקדונל (  26
27 ica in the Steppe: British Policy and the Transjordan Richardo Bocco and Tariq Tell. "Pax Britann

Bedouin" in: Eugene Rogan and Tariq Tell (eds.). Village, Steppe and State – The Social Origins of 
Modern Jordan (London: British Academic Press, 1994), p. 127. See: Bocco and Tell. 
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 1936-1931הירדן -הספר בעבר-הקמת פטרול המדבר ופעילות חיל
וי בדרום עיראק, ו כפי שצויין, הקפטן גלאב, אשר שירת בעיראק, נחל הצלחה בארגונו של כוח בד

בקש את הבאתו לעבר הירדן, לצורך  אשר לחם בפושטים מהאח'ואן. הצלחה זו הביאה את קוקס ל

 ית שתעסוק בפעילות זהה. והקמת יחידה בדו

, ויצא לסייר במדבר באופן עצמאי, כדי ללמוד את האזור. אחרי 1930גלאב הגיע לעבר הירדן בסוף 

שסיים את סיוריו, הוא העביר את רשמיו לקוקס, שהשיג הסכמה על מינויו של גלאב למפקד האזור 

ירדן, לסגן מפקד הלגיון הערבי, ולמפקדּה של יחידה חדשה, אותה יקים בעצמו. המדברי של עבר ה

למרות שעל   28גלאב סבר כי משרד המושבות ושלטונות המנדט לא נועצו בפיק בהחלטה על מינויו. 

פני השטח התפתחו יחסים תקינים בין גלאב ומפקדו, הרי  שפיק עצמו לא בטח בגלאב, וחש שהוא 

גלאב לא טעה בהערכתו את גישתו של פיק כלפי פטרול המדבר. פיק   29מנות. עוקף אותו בכל הזד

וים ולמתן סובסידיות לשבטיהם, הוא רעיון רע, ו סבר שפטרול המדבר שהביא לחימושם של הבד

 30שכן מצב זה ייתן כוח בידי ראשי השבטים, בהם חשד פיק.

לו לגלאב בהקמת היחידה שלו, אפשר  יחידות מעורבות,   חופש הפעולה המוחלט שניתן  להקים  

שהורכבו במכוון מבני שבטים שונים, כדי שלא לאפשר מצב שבו יחידה מסוימת תהיה בעלת נטייה 

מאנשיו  מנע  לא  שיח'  ואף  התנדבותי,  היה  החדשה  ליחידה  הגיוס  אחר.  או  זה  שבט  להעדיף 

הבטיח נאמנות מרכיב נוסף ש  31מלהתגייס ליחידה, מחשש ששבט אחר יהפוך להיות דומיננטי בה. 

הפשיטות  בעקבות  כלכלית  נפגעו  החויטאת,  ובראשם  הירדן,  עבר  שבטי  הכלכלי.  השיקול  היה 

 32וים. ווצמצום שטחי המרעה, והגיוס לפטרול המדבר הבטיח פרנסה לצעירים בד

סמוך לכניסתו לתפקידו, הוא ציין שתחושתם של החויטאת היא שהם קרבנות   במסמך שהכין גלאב

), שהפקירו אותם בתמורה לשיפור היחסים עם אבן RAF-הספר וה-של הבריטים (באמצעות חיל

(על סף רעב), בהשוואה לשגשוג ולתהילה שהיו מנת  סעוד. הוא הדגיש את מצבם הנוכחי הקשה 

וי שלו, להשיג בתוך תשעה חודשים, מטרה וליח הכוח הבדחלקם בעבר. גלאב טען שבעיראק הצ

שהצבא הבריטי הסדיר לא הצליח להשיג במשך תשע שנים, ולדעתו הדבר ניתן לביצוע גם בקרב 

ים של עבר הירדן. המלצתו הראשונה של גלאב בדרך להשגת יעד זה, היתה החזרת האמון של והבדו

אב  על  לחץ  הפעלת  באמצעות  בשלטונות,  שנלקחו החויטאת  הגמלים  מאות  להחזרת  סעוד  ן 

בריטי. כספי  סיוע  ובאמצעות  הוצאתם    33בפשיטות,  היה  ושנתקבל,  גלאב,  שיזם  נוסף  מהלך 

מתוך שטחי המרעה של החויטאת, והפסקת הפטרולים   RAF-הספר וה- ההפגנתית של יחידות חיל

חיל למניעת  -שם.  פעילותו  אבל  באזור,  ובסיסים  מוצבים  לקיים  הוסיף  נפסקה הספר  פשיטות, 

 34למעשה. 

 
28 63. -pp. 62Kirkbride (1956),  
 . Peake's Papers, IWM (Imperial War Museum), box 5 ,1938במאי   16מכתב מפיק לקוקס,  29
30  Colonel F W Peake Pasha-Arab Command: The Biography of LieutenantMajor C S Jarvis, 

(London: Hutchinson and Co., 1948), p. 62. See: Jarvis 
31 (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), p. 43. See:  A History of Jordan ,Philip Robins

Robins. 
32 Lunt (1984), pp. 77, 80. 
 מסמך גלאב.  33
34 92.-Glubb (1948), pp. 91 
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גלאב פעל לשכנע את מנהיגי החויטאת שהמשך פשיטות מצידם, יביא עליהם חורבן, שכן הם לא 

להסתפק  להם  המליץ  גלאב  השלטונות.  נציגי  עם  וגם  סעוד  אבן  עם  גם  במלחמה  לעמוד  יוכלו 

וע כספי. בהתגוננות מפני פשיטות ולהורות על הפסקה מרצון של הפשיטות מצידם, בתמורה לסי

מנהיגי החויטאת החליטו להיענות להצעתו באופן זמני ולראות אם הוא, מצידו, יצליח לצמצם את 

  35הפשיטות עליהם. 

של   בחודשים הראשונים  ביחידה, כ.  1931היחידה החלה להתארגן  גלאב, הבריטי השני  סגנו של 

חצי כמפקד  ששימש  נורת'פילד,  אדוורד  קפטן  בחיל-מונה  פרשים  הקמתו.הס-פלוגת  מיום   36פר 

ים הראשונים לשירות ביחידה החדשה, היו אנשים ששירתו עם גלאב בעיראק, וכאלה שהגיעו והבדו

משבטים בנג'ד ובשמר. המתגייס הראשון מחויטאת עזב אחרי שלושה ימים, מכיוון שלא הסתגל 

כפי   למשמעת צבאית. כעבור מספר שבועות החלו להתגייס מתנדבים אחרים מהחויטאת, בדיוק

 37שחזה גלאב, ובסוף פברואר כבר היו עשרים לוחמים שצוידו בארבע מכוניות משוריינות.

מקלעי  הוצבו  שעליהן  משוריינות  במכוניות  שימוש  שעשתה  ניידת  כיחידה  נבנה  המדבר  פטרול 

וים יכלו ולואיס וויקרס. כוח האש של היחידה היה גדול משמעותית מזה של כל כוח שהשבטים הבד

לבניית להעמיד   גם  זמן  הקדיש  גלאב  החדש,  הכוח  של  הצבאיות  היכולות  לבניית  מעבר  מולה. 

תעמולה שקשורה ביחידה. מדי חיילי פטרול המדבר היו ייחודיים, ונועדו להבליט אותם ככוח שהוא 

 38וי במהותו ובשיטותיו.ואמנם כפוף לממשלה, אבל הוא גם בד

אליו היחידה,  של  הראשון  המאורגן  בפטרול  קירקברייד   כבר  ואלק  זיד  בן  שאכר  גם  הצטרפו 

)Kirkbride עוזרו של קוקס, נתקל גלאב ברוכבים מהחויטאת אשר חזרו מפשיטה. הרוכבים ניסו,(

לטעון בתחילה שהם מנהלים מרדף אחרי פושטים שבאו מעבר לגבול, אך גלאב חשף במהירות את 

   39האמת והזהיר אותם שאם ייתפסו שוב, יוחרמו גמליהם.

ג'וף, השיפור במצב אזור  שמקורן היה ב  ,עדיין אירעו פשיטות על החויטאת  1931אף על פי שבתחילת  

עליהן.  שדיווחו  אלה  ידי  על  רציניות"  כ"לא  הוגדרו  והפשיטות  מהיר,  היה  ששת   40הביטחוני 

הפשיטות   בבעיית  לטיפול  במלואם  הוקדשו  המדבר,  פטרול  של  לקיומו  הראשונים   עלהחודשים 

, כאשר שבטי החויטאת נדדו 1931לקראת אביב    ו החויטאת.ובעיית פשיטות הנגד שביצע  החויטאת

כהצלחה  הזו  התקופה  את  לסכם  עליו  והממונים  גלאב  יכלו  הירדן,  עבר  לעומק  ומערבה,  צפונה 

  41.משמעותית

הספר, היה בכל הנוגע למגעים עם ההנהגה -שינוי תפיסתי נוסף שהביא גלאב, בהשוואה לקציני חיל

חיל לגבול.  מעבר  גלאב, -המקומית  בדיפלומטיה.  כלל  עסק  ולא  נטו,  מקצועי  כוח  היה  הספר 

וים, בהתחלה לצד שאכר בן זיד, ובהמשך במקומו, שמר על יחסי ושתפקידו כלל טיפול בבעיות הבד

כבר מהחודשים הראשונים שלו בתפקיד   42בודה טובים גם עם מנהיגים מעברו הסעודי של הגבול. ע

 
 .92שם, ע"מ   35
36 list, p. 977. Yearly-HalfJan. 1937  
37 Glubb (1948), p. 93. And: Bocco and Tell, p. 122. 
38  Jarvis, p. 129. 
39 Kirkbride (1956), p. 65. 
 , 1931בינואר  3מכתב שנשלח לצ'נסלור (מוען לא ידוע),   40

 ). 530-8אול. (- אל קסם -אל  1951-1925סעודיה -ארדניה אל-עלאקאת אל-אל – האשמיה -ות'איק אל -אל
41 Glubb (1948), p. 101. 
42 131.-Jarvis, pp. 130 
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ירדניים לפגישותיו -זיד, ולעתים אף צירף אליו שיח'ים עבר-עזיז בן-הוא קיים מפגשים עם עבד אל

 43אלו. 

ימוש הספר בפעולות הביטחון השוטף בגבול הדרומי של עבר הירדן, אפשר ש-צמצום חלקו של חיל

הספר לשפר -למשימות שגרתיות יותר, כמו פעילות של חילוץ והצלה, שסייעו לחיל  M-ו  Dבפלוגות  

 44תדמיתו בקרב השבטים. 

וים משבטים שונים והכריזו על מרד כנגד אבן והתקבצו דרומית לעקבה כמה מאות בד  1932במאי  

קיים מסורת של ידידות   סעוד. את המרידה הוביל שיח' מצפון חג'אז, חאמד אבן רפאדה, ששבטו

לחויטאת ולעבדאללה היו סיבות טובות לתמוך במרידה זו,   45עם החויטאת, ונאמנות להאשמים. 

והבריטים נאלצו להפעיל לחצים כבדים על עבדאללה בכדי שיימנע מלסייע למורדים, ויורה לאנשיו 

מחסור קשה בציוד המורדים, שמנו לא יותר מכמה מאות לוחמים, סבלו מ  46להימנע מסיוע כזה.

ובכוח אדם, וכאשר אנשים משבטיהם, שחיו בארץ ישראל ובסיני, ניסו לחבור אליהם דרך שטח  

   47הירדן, הופעל פטרול המדבר במטרה לבלום אותם. -עבר

זו, תוגברו שוב הכוחות האימפריאליים (ה יותר את אבטחת הגבול בתקופה  עוד  - במטרה לחזק 

RAF  הירדן. -וחיל עבר  בדרום  חיל  48הספר)  שהפעיל  הפלוגות -הכוחות  שתי  את  כללו  הספר 

פיק ציין   49, אשר תפסו עמדות במוצבים לאורך הגבול, ופטרלו בשטח שביניהם. D-ו Mהממוכנות, 

שלמרות שתיאורטית עבדאללה היה אמור  לכעוס על תגבורם מחדש של הכוחות האימפריאליים 

סיבה אפשרית לתמיכתו השקטה של עבדאללה    50לו, הוא דווקא שמח על כך.ש-על חשבון כוחותיו

במהלך זה, הייתה שהוא אפשר לעבדאללה את היכולת לטעון שהבריטים הם אלה שמובילים את 

 הפעילות שנועדה להפריע למרד, שהיה, כאמור, פופולארי למדי בעבר הירדן.  

, 1933רי תיווך בריטי, נחתם בירושלים ביולי  דיכוי המרד נמשך מספר חודשים, ואחרי השלמתו ואח 

ירדנית בממלכה הסעודית, והכרה -הירדן וערב הסעודית, שכלל הכרה עבר-הסכם ידידות בין עבר

 51סעודית באמירות ובגבולות בין שתי היישויות, מלבד מחוזות מעאן ועקבה.

פטרול המדבר בכל   , אחרי השקטתו המחודשת של הגבול, החל גלאב בבניית מוצבים של1933-ב

מקום שבו הייתה באר קבועה, לא רק לאורך הגבול. על כל מוצב פיקד נגד או קצין של הפטרול, 

בקרה עליהן, ה  .ובכולם הוצבו מכשירי קשר. גלאב היה מודע לחשיבותן של הבארות עבור השבטים

 
,              1931בפברואר   26), הנציג הבריטי בג'דה, Ryanמברק ממשרד החוץ הבריטי לאנדרו ריאן ( 43

TNA/CO/831/11/2; 
 . TNA/FO/371/15295,  1931ביוני   15ירדני, עבדאללה סראג',  -וגם: מברק מפיק לראש הממשלה העבר

 .  TNA/CO/831/19/7,1932ביוני   9) ממשרד המושבות, Williamsדיווח של א. וויליאמס ( 44
45 July 1932, TNA/FO/371/16015.14 , The TimesUnknown author, "The Hejaz Revolt",  
 ,  1932במאי   29- ו  1932במאי   27י מכתבים בין האמיר עבדאללה ופיק,  חילופ 46

 ). 84-17( -) ו 84-9אול. (- קסם אל -אל  1951-1925סעודיה -ארדניה אל-עלאקאת אל-אל – האשמיה -ות'איק אל -אל
 , 1932ביוני   8מכתב האמיר עבדאללה לראש הממשלה, עבדאללה סראג',  47

 ). 84-5אול. (- קסם אל -אל  1951-1925סעודיה -ארדניה אל-עלאקאת אל-אל – האשמיה -ות'איק אל -אל
 . TNA/CO/831/23/11,  1932הירדן ביוני  -דיווח של קוקס על המצב בעבר  48
 . 3מסמך מונטגומרי, ע"מ   49
 . Peake's Papers, IWM, box 2  (תאריך מדוייק לא ברור),  1932יוני   ,יומנו האישי של פיק  50
),  1933בדצמבר   21- (שינויים בוצעו בקאהיר, ב 1933ביוני  27הירדן וערב וסעודית, -הסכם ידידות וחופש תנועה בין עבר 51

TNA/CO/831/29/3 . 
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וים, וים הבדפעם על השבט-באמצעות מוצבים אלה, אפשרה לו שליטה טובה יותר מכפי שהייתה אי

 52מבלי שהפריעה לחיי היומיום של השבטים השונים. 

הח על  הפשיטות  הכספי והפסקת  הסיוע  המרעה,  שטחי  של  המחודשת  הרחבתם  בצירוף  יטאת, 

הבריטי והפרנסה שמצאו כמה עשרות מצעירי החויטאת בפטרול המדבר, שיפרו משמעותית את 

הספר  -נוכחות חיל  .ים בדרום עבר הירדןוומצב שבטי הקונפדראציה, כמו גם את מצב שאר הבד

הספר בגבול הדרומי -צומצמה בהדרגה נוכחות חיל  1936-ל  1933. בין  , במידה רבההפכה מיותרת 

הספר הסתפקו בשהות באזור לצורך אימונים ובפטרולים על הגבול, -של עבר הירדן, וכוחות חיל 

חיל של  הקבע  ומבסיס  מרכזיים  מוצבים  מכמה  במעא-שיצאו  ידי הספר  על  שנעשו  בדיקות  ן. 

חיל של  מקביל  כוח  מעלות  יותר  נמוכה  היא  המדבר,  פטרול  שעלות  גם  הוכיחו  הספר -הבריטים 

לירות שטרלינג לשנה,   32,000-לירות שטרלינג לשנה, בהשוואה ל  20,000שיבצע  אותה משימה (

הלגיון בקרב הבריטים, ). קביעה זו עזרה מאוד לתומכי מגמת חיזוק  הספר-חילשתעלה הפעלת כוח  

- בביסוס טענתם שפטרול המדבר הוא השקעה טובה ומשתלמת יותר מבחינת הבריטים, מאשר חיל 

 53הירדן.-הספר, בכל הנוגע לשמירת הסדר במדבריות עבר

הספר לבין הלגיון ושלטונות עבר הירדן הייתה בתקופה זו, טובה מאוד. -מערכת היחסים בין חיל

הספר כגורם שאינו מפריע להתפתחות הלגיון, ואף מסיר מעבדאללה -בפעם הראשונה נתפס חיל

פופולאריות, כמו חסימת הגבול לתומכי -לחצים פוליטיים הכרוכים בהפעלת כוחותיו למטרות לא 

 אבן רפאדה.

 

 ישראל -מזרח ארץ - התעצמות והתארגנות בצפון
אירועי בהספר  - בפרק החמישי, הן וועדת שאו והן דוביגין ציינו לחיוב את פעילות חיל  כפי שצויין

הספר, מגמה שהורידה את מספר חייליו -. כתוצאה מכך נוצר היפוך במגמת הצמצום של חיל1929

בכדי לשמור על   1929.54קצינים וחיילים, בסוף    672-, ל1926קצינים וחיילים בסוף    775-הסדירים מ

 50ומנה    1929גובה צבאית מספקת, יזם פלומר הקמת כוח מילואים, שהוקם לבסוף ביוני  יכולת ת

איש. מבחנם הגיע כאשר נקראו לשירות באוגוסט, כשפרצו המהומות בארץ ישראל. הצלחת המהלך  

נגדים   98הספר  -חיילי מילואים נוספים, ובסוף השנה, מנה כוח המילואים של חיל  50הביאה לגיוס  

  55ומיים, אשר חולקו לארבע מחלקות. וחוגרים מק

בין   1929.56, בסוף  672-, בהשוואה ל896עמד מספר החיילים והקצינים הסדירים על    1930בסוף  

הספר סטטית בעיקרה, והוא גדל או קטן -הייתה מצבת כוח האדם הסדיר של חיל  1936-ל  1930

  57יילים וקצינים. ח 877עמדה המצבה על  1936חיילים בשנה, כשבסוף  30-בלא יותר מ

 
52 Lunt (1984), p. 80. 
 .  TNA/CO/831/28/2, 1934בדצמבר  1טיוטה שהופיעה כנספח סודי למכתב שנשלח לשר המושבות,   53
54 1926, p. 40. And: Administration Report, 1927, p. 46; Administration  Administration Report,

Report, 1928, p. 60; Administration Report, 1928, p. 62; Administration Report, 1929, p. 90. 
55 Administration Report, 1929, p. 90. 
56 Administration Report, 1930, p. 82. 
57 Report, 1930, p. 82. And: Administration Report, 1931, p. 56; Administration Administration 

Report, 1932, p. 65; Administration Report, 1933, p. 82; Administration Report, 1934, p. 91; 
Administration Report, 1935, p. 102; Administration Report, 1936, p. 122. 
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הספר במחצית -במקביל להתייצבות כוח האדם הסדיר, חל גידול משמעותי בכוח האדם של חיל

חוגרים ונגדים במילואים בסוף   166-, ל1930בסוף    84-הראשונה של שנות השלושים, ומספרם גדל מ

ני מילואים, גדל מספר חיילי המילואים, אך לא היה כל תקן לקצי  1931-מכיוון שהחל מ  1936.58

ביקש משרד המושבות ממשרד האוצר לסייע במימונם של עשרה קציני מילואים בריטיים שניתן 

יהיה להזעיקם בשעת חירום. מספר זה היה גדול מהדרוש, אך הניחו שבשעת חירום לא כולם יוכלו 

 59להיענות לקריאה.

בנוסף לגידול המשמעותי בסדר הכוח, ולהשלמת מיכון שתי פלוגות, אחת מהן חדשה, השתנתה 

פעלו מבסיסים בזרקא ומעאן, ופלוגת פרשים נוספת   Mופלוגה    Dהספר. פלוגה  -פריסתו של חיל

 ותהוצבה גם היא בסמוך למפקדה ובסיס האימונים הראשי בזרקא. שתי פלוגות הפרשים האחר

ארבעת   60אמע.'מג -ע בארבעה מתקנים נוספים בצמח, ראש פינה, ביסאן וג'סר אלהוצבו באופן קבו

מג'אמע, הוקם ממזרח לירדן, - הספר בתוך ארץ ישראל ובצמוד אליה (הבסיס בג'סר אל-מתקני חיל

אור), עסקו בעיקר בהגנה על יישובים יהודיים ובהגנה על מתקנים אסטרטגיים -בצמוד ליישוב נוה

אלקטרית בנהריים. כמו כן, אפשר מיקומם של ארבעת הבסיסים בסמוך -ידרוכמו תחנת הכוח הה

שנה  חצי  כל  לארץ.  חוקית  לא  בכניסה  וטיפול  נשק  הברחות  למניעת  אפקטיבית  פעילות  לגבול, 

התחלפו היחידות המוצבות בכל בסיס, וכך בתקופת שירות של שלוש שנים, עוברת חצי הפלוגה בכל 

, ובבסיס המרכזי בזרקא. בבסיס בזרקא שהתה כל פלוגה במשך ארבעת הבסיסים שבארץ ישראל

  61כשנה לצרכי הכשרה ואימונים.

הירדן, התפתח - הספר שהוקם כגדוד בעל ניידות מוגבלת, שעיקר תפקידו אבטחת גבולות עבר-חיל

מכוחות  הורכבו  ממנו  אחוז  שארבעים  מוגבר,  לגדוד  והפך  ביטחוניים,  אירועים  סדרת  בעקבות 

 בעלי עוצמת אש גדולה.  ממונעים,

חיל  של  בין  -פעילותו  והפעילות   1935-ל  1932הספר  אימונים,  של  בשגרה  בעיקרה  התמצתה 

המבצעית הייתה מצומצמת, מהרגע שבו דוכא מרד אבן רפאדה. רוב הפעילות המבצעית שבוצעה, 

 חוקית מעבר הירדן לארץ ישראל. -הייתה מאבק נגד הברחות נשק והסתננות בלתי

כשירות   פלוגות והיו  בנפרד  הפלוגות  חצאי  פעלו  ולרוב  השונים,  הכוח  בסיסי  בין  עברו  הפרשים 

ק"מ במשך ארבעה ימים, בטרם יזדקקו להגעתן של יחידות   600-לפעולה עצמאית לטווחים של כ

כל חצי פלוגת פרשים, שבראשה עמד קצין בריטי הורכבה משתי מחלקות רכובות בפיקוד   62אספקה.

ם, ומחלקה בפיקוד סמל מקומי, שמפעילה מקלע הוצ'קיס. לא היה ברשות הכוחות קצינים מקומיי

 63כל קשר אלחוטי, ולכן נסמכו על שיטת איתות ויזואלית.

מחיל פרשים  של  וחצי  פלוגה  של  הקבועה  הירדן, -נוכחותן  בקעת  ובצפון  המזרחי  בגליל  הספר, 

ת היהודית, חיים ארלוזורוב, ציין הביאה לשיפור הביטחון באזור. ראש המחלקה המדינית בסוכנו

 
  שם.  58
 . TNA/CO/831/15/14, 1931במרץ    18מכתב של וויליאמס למשרד האוצר,  59
 . 3מסמך מונטגומרי, ע"מ   60
 . 68-69יצחקי, ע"ע   61
   ,1936הספר, בתחילת  -), מפקדו השלישי של חילMillerהרצאה שנשא צ'ארלס הארווי מילר (  62

Miller's papers, IWM, 78.20.4 . .להלן: הרצאת מילר 
 שם.  63
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זו נחשבה למסוכנת ביותר בגבול המזרחי, בגלל סמיכותה המיידית ליישובים היהודיים   שגיזרה

 64בגוש חרוד.

הספר בשיגרה הייתה אימונים ולחימה בהברחות. עם זאת, כאשר עלה -כאמור, עיקר פעילות חיל

ר לבטחון השוטף. דוגמא לכך אירעה בסוף הספר למשימות מיוחדות, מעב-הצורך בכך, הופעל חיל

(-, כאשר  חיל1933 וחצי מהפלוגה    A  ,Bהספר ערך מבצע גדול, שבו הופעלו שתיים וחצי פלוגות 

הירדן לארץ ישראל. מבצע  - ), בצידו המזרחי של הירדן, בניסיון לבלום הברחות מעברDהממוכנת  

 65יון). , והוא בוצע בסיוע המשטרה (הלג1934זה נמשך עד לינואר 

הספר במשימות של סיוע לרשויות האזרחיות, כאשר אלו נזקקו לסיוע שכזה.  -כמו כן, השתתף חיל

הספר שחנתה בצמח  -אירעו שיטפונות בטבריה שגרמו להרס בתים ולנפגעים,  יחידת חיל  1934במאי  

 66הוזעקה, והיא נטלה חלק בחילוץ נפגעים מהמים ומההריסות.

 

 היהודים שאלת גיוס 
הספר פעל בעיקר בעבר הירדן, קיש לא הפעיל לחץ גדול במטרה להגדיל את מספר -כל זמן שחיל

, השתנה המצב באופן קיצוני, הן בגלל חלקו של 1929הספר. אחרי אירועי אוגוסט  -היהודים בחיל

 הספר באופן קבוע בתוך ארץ -הספר  באירועים, והן בגלל העובדה שאחריהם ישב חלק מחיל-חיל

 ישראל. 

הספר יקיים נוכחות קבועה בארץ ישראל, גרמה לראשי התנועה הציונית -ההחלטה הבריטית שחיל

הספר, עד שימנו כשליש או מחצית מחייליו. -לפנות לבריטים בדרישה לגיוס מוגבר של יהודים לחיל

שלח   1930במרץ    23-הספר פעיל רק בעבר הירדן. ב-הנימוק שניתן היה שכעת אי אפשר לומר שחיל

- קיש מכתב למזכיר הראשי של ממשלת המנדט ובו ציין שמרגע הקמתו, נמנע מיהודים לשרת בחיל 

הספר, למרות שחמש ששיות מתקציבו מגיע מכספי משלמי המסים בארץ ישראל, שחלק ניכר מהם 

קיש טען שבמקומות שבהם מוצב    67נגבה מיהודים, ועל כן אין סיבה שלא יהיו מיוצגים בכוח זה. 

הספר בתוך ארץ ישראל, שם יש ריכוז גדול של יישובים יהודיים, ראוי שישרתו חיילים יהודיים -חיל

  68אחוזים. 50בהיקף של לפחות 

טען   שוט  קיש.  טענות  של  מוחלטת  דחייה  וכללה  אחידה,  הייתה  זה,  למכתב  הבריטית  התגובה 

מחיל הורחקו  לא  מעולם  ה-שיהודים  בגלל  אליו,  מגיוס  נמנעו  אלא  של הספר,  הנמוכה  משכורת 

לשירות  יהודים  שהצבת  הוסיף  שוט  הירדן.  בעבר  להתגורר  שיצטרכו  שידעו  ובגלל  הכוח  לוחמי 

הספר מתחלפות ביניהן במיקומן, וכך כוח יהודי -בצפון בקעת הירדן, תיצור בעייה, שכן יחידות חיל

ור כוח סטטי שיישאר ימצא עצמו בעבר הירדן, דבר שיגרום בעייה פוליטית. שוט הוסיף שניסיון ליצ

הספר, שכן יהיה צורך להקים לכוח החדש לוגיסטיקה -קבוע ממערב לירדן, יביא בעצם לפירוק חיל

הספר בהרכבו הנוכחי, -ומפקדה חדשים לגמרי. שוט סיים את תשובתו בקביעה שמרגע שהוצב חיל

 
  -, פרוייקט "בן יהודה"  1931באוגוסט  14נו של חיים ארלוזורוב,  דיווח מיומ  64

http://benyehuda.org/arlosoroff/index.html 
 . 2, ע"מ 1934דיווח   65
 . 1שם, ע"מ   66
 . TNA/CO/831/10/5,  1930במרץ  23מכתב מקיש למזכיר הראשי בפועל,   67
 שם.  68
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לחלוטין את טענות פלייפייר שלח מכתב משלו שגיבה    69בצפון בקעת הירדן, לא נהרג שם אף יהודי. 

 70שוט.

קוקס, שקיבל משוט העתק של מכתבו של קיש, שיגר גם הוא מכתב ללוק, למרות שלא נתבקש 

לחוות דעה בנושא. במכתבו ציין קוקס, כי יש סכנה משמעותית ליציבות עבר הירדן אם יוגדל מספר 

 The Jew is not a man whoהספר. קוקס טען ש"היהודי שאינו בנוי למשמעת" (-היהודים בחיל

is amenable to disciplineוציין שלאופי זה תהיה משמעות חמורה מבחינת יעילותו של חיל ,( -

 71ספר כיחידה צבאית.ה

פנה  המנדט,  בתחומי  הבכירים  הצבאיים  הגורמים  המלצות  את  שקיבל  צ'נסלור,  העליון  הנציב 

ת, הלורד פאספילד קיבל את  שר המושבו  72למשרד המושבות וביקש אישור לדחות את בקשת קיש.

 73בקשתו, ואישר דחיית כל בקשה לגיוס מוגבר של יהודים.

הסוכנות   את  שכנעה  לא  הציונית,  לתנועה  כעוינים  ופאספילד,שנחשבו  צ'נסלור  של  תשובתם 

ווקופ  בארתור  צ'נסלור  הוחלף  כאשר  המנדט.  לממשלת  פניותיה  את  להפסיק  היהודית 

)Wauchope  למפעל הציוני, חודשו הפניות לגיוס מוגבר של יהודים לחיל), שנחשב אוהד בהרבה-

 ספר. ה

- פרש קיש מתפקידו, ואת מקומו בדיאלוג עם הבריטים בנוגע לגיוס יהודים לחיל   1931באוגוסט  

ארלוזורוב עורר מחדש   74ספר, תפס ראש המחלקה המדינית בסוכנות היהודית, חיים ארלוזורוב.ה

היהודים   גיוס  הגברת  סוגיית  ביוני  - לחילאת  ווקופ  עם  שניהל  בשיחה  והוסיף 1932הספר,   ,

שהסוכנות תעלה את הסוגייה בפני וועדת המנדטים של חבר הלאומים בסוף אותה שנה. טענותיו 

של ארלוזורוב היו זהות בבסיסן לאלה שהעלה קיש, אך ווקופ, בניגוד לצ'נסלור, לא נתן תשובה 

  75ת הנושא.שלילית, אלא ביקש שיינתן לו זמן לבדוק א

לארלוזורוב מכתב ובו הודיע על ביטול שני תנאים שהקשו מאוד על   שלח ווקופ   1932בספטמבר  

חיל לשורות  יהודים  היה - גיוס  השני  והתנאי  הערבית,  השפה  ידיעת  היה  הראשון  התנאי  הספר: 

הספר או במשטרת המנדט. ווקופ ציין שישנה רשימת המתנה -הצגת שני ממליצים המשרתים בחיל

את זמן המתנה באמצעות קידום אחרים על פניהם, אך הוא   איש, ולא הוגן יהיה להאריך  200-של כ

, בכדי  3-2יהודים, אם ירצו בכך, ואף לשבצם בקבוצות של    12הורה לאפשר באופן חריג גיוס של עד  

בתגובה למכתב זה, שלח יצחק בן צבי מכתב   76שלא יהיה מצב של יהודי בודד בין ערבים רבים. 

מועמדים לגיוס   12שה שיעבירו לו בדחיפות רשימה של  לוועד הפועל של ההסתדרות הכללית בבק

 77הספר. -לחיל

להכנס  יותר, מבלי  לעשות  היה  יכול  לא  ווקופ  לא סיפק את ארלוזורוב, אך  ווקופ  זה של  מהלך 

לעימות עם הדרגים המקצועיים, שהתנגדו בחריפות לנושא. חלק מנימוקי הגורמים המקצועיים, 

 
 , שם. 1930באפריל   28מכתב משוט למזכיר הראשי בפועל,   69
 , שם. 1930במאי  5מכתב מפלייפייר למזכיר הראשי בפועל,  70
 , שם. 1930במאי  4מכתב מקוקס למזכיר הראשי בפועל,  71
 , שם. 1930ני  ביו 26מכתב מצ'נסלור לפאספילד,   72
 , שם. 1930באוגוסט  11טיוטת מכתב מפאספילד,   73
 .  14.8.31- דיווח מיומנו של חיים ארלוזורוב מה 74
 . 1932ביוני   6שם,  75
 S25/6288 ,, אצ"מ1932בספטמבר  14מכתב מווקופ לארלוזורוב,  76
 . 23/1941-פ   ,, אמ"י1932באוקטובר   28מכתב מיצחק בן צבי לוועד הפועל של ההסתדרות,   77
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מהע חשש  גם  קוקס  אך  קודם,  המאודתוארו  השמועות -יתוי  עם  שהתנגש  כזה,  צעד  של  גרוע 

(המבוססות) בדבר ניסיונות ציוניים לרכוש קרקעות בעבר הירדן המזרחי. בעלי הקרקעות, שרצו 

פאיז, השיח' הראשי של הבני צח'ר, -למכור אותן לסוכנות היהודית, כללו את השיח' מת'קאל אל

השמועות על רכישות אלה, עוררו הפגנות זעם   וגם עבדאללה עצמו היה שותף למשא ומתן בנושא.

קוקס חשש שאם יסתבר לתושבים שעומדת להיות נוכחות צבאית יהודית קבועה    78בעבר הירדן. 

בעבר הירדן, הם יסיקו שהבריטים שינו עמדתם בשאלת הכללת עבר הירדן בתוך השטח המיועד 

 לבית הלאומי היהודי.  

הספר, -יהודים, נמשכה גם בימי מפקדו השלישי של חילהספר להרחבת גיוס ה-ההתנגדות של חיל

הספר יוכל לבצע משימותיו באופן יעיל, השלד -), שטען שכדי שחילMillerצ'ארלס הארווי מילר (

שלו חייב להישאר מבוסס על הרכבו האתני הנוכחי. מילר סבר שללא דחיפה פוליטית, היהודים 

 79השירות הקשים, ורמת השכר הנמוכה.הספר עקב תנאי -בכל מקרה לא ירצו לשרת בחיל

הספר -בנוגע לגיוס יהודים, הביאו לשינוי קטן מאוד במספר היהודים בחיל  ההקלות שיזם ווקופ

רוב  היהודים    1936.80-, בפתיחת המרד הערבי ב19-, וירד בהדרגה ל1932בסוף    46(מספרם עלה עד  

לחיל לפלוגות -שהצטרפו  התגייסו  בודדים  ורק  מקצועיים,  בתפקידים  לשרת  הוסיפו  הספר, 

ותיקות, ששלטו בערבית על בוריה, שההקלות שיזם ווקופ לא היו   בני מושבות  בעיקר   ,הפרשים 

 81רלוונטיות לגביהם. 

יחסית למשקלם המועט בקרב החיילים, היה משקלם של היהודים גבוה בתוך הקצונה המקומית, 

הספר, שירתו כקצינים: המולאזם חיים הנרי לודמר, הראיס יואל -ושלושה מתוך היהודים בחיל

הספר -טרינר ד"ר חיים אפלבאום (שהגיעו כולם לדרגת קאימקאם), נשארו בחילכספי, והראיס הוו

הספר, מהווה דוגמא למסלול -חלקו הראשון של שירותו של לודמר בחיל  82כמעט עד לפירוקו הסופי. 

שירת במשך שנתיים בה  שעשו רבים מהיהודים ששירתו בו: הוא הגיע מהז'נדרמריה הפלשתינאית,  

הספר -בחילשירת לודמר    1933-ל  1928אי על רישום (בכפיפות לשלם). בין  בתור סמל מקומי האחר

אזרח, עד שהוחלט שתפקידו מצריך שירות במדים, והוא חויל מחדש בתור אחראי רשומות בתור  

  83גדודי, בדרגת מולאזם. 

נבע מכך שקצינים רבים רצו לחסוך  יהודים,  כספי הסביר שמספרם הגבוה היחסית של פקידים 

 84את העבודה האדמיניסטרטיבית שגזלה מהם זמן רב והייתה שנואה עליהם.מעצמם 

בתפקידי שירתו  היהודים  הקצינים  קצין- כל  היה  ובהמשך  ומשמעת,  באימון  עסק  כספי  - מטה: 

 ניהול. -ניהול; ולודמר היה קצין

 
 . TNA/CO/831/23/11,  1933אפריל  -הירדן בינואר- דיווחים של קוקס על המצב בעבר 78
 ,  1936באפריל   Peirce ,(8מרשל האוויריה פיירס ( -, תת AOC- מכתב ממילר ל 79

Miller's papers, IWM, 78.20.4.להלן: מכתב מילר . 
80 1933, p. 82; Administration Report,  Administration Report, 1932, p. 65; Administration Report,

1934, p. 91; Administration Report, 1935, p. 102; Administration Report, 1936, p. 122. 
 .  90/189  ,, את"ה1959בספטמבר  11עדותו של דניאל מצפון בפני חוקרי את"ה,  81

 . 57וגם: יצחקי, ע"מ  
 , 1946-הספר ב -על קצינים המשרתים בחיל  1946דיווח של שירות הידיעות (הש"י) של "ההגנה", מאוקטובר  82

 א'. 105/69 , את"ה
 וגם: "חנוך". 

 . TNA/CO/831/36/9,  1934בספטמבר  20מכתב מווקופ למשרד המושבות,   83
 . להלן: כספי (את"ה) .21/177  , את"ה,(ללא תאריך) " ההגנה" עדות יואל כספי שנמסרה לחוקרי ארכיון תולדות  84
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שגוייסו אחרים  מכונאים,  -לחיל  יהודים  כאלחוטנים,  שירתו  העשרים,  בשנות  החל  הספר, 

לחיל גוייסו   הם  אזרחי,  מקצוע  דרשו  אלה  ותפקידים  מאחר  או -חשמלאים.  נגדים  בתור  הספר 

הדרגה   באותה  גבוה משמעותית מלחיילים  שכר  להם  שהקנה  דבר    144  -כ"חיילים מקצועיים", 

. התלות בחלק מהיהודים  85מצריות ללוחם רגיל.לירות    80-90-לירות מצריות לשנה, בהשוואה ל

החשמלאי  ברוך,  ב.  ביקש  כאשר  לדוגמא,   מאוד,  גדולה  הייתה  מקצועיים  בתפקידים  ששירתו 

הראשי של הבסיס בזרקא, לפרוש משירותו, ולחזור למקצועו האזרחי כמהנדס, הועלה שכרו באופן 

ב לציין שרובם המוחלט של חיילים חשו 86משמעותי, אחרי קבלת אישור מיוחד ממשרד המושבות.

או  היהודי  היישוב  ידי  על  מאורגן  באופן  שנשלחו  מבלי  פרנסה,  מטעמי  כבודדים  התגייסו  אלה 

 והישארותם בשירות נגזרה במידה רבה מהמצב הכלכלי במשק.  –התנועה הציונית 

היחסים בין המצב הפוליטי הרגיש, והיחסים המורכבים בין יהודים וערבים, הביאו לכך שמערכת  

סלמים כאחד), הייתה לא טובה בדרך כלל. החיילים היהודים וחיילים יהודים וערבים (נוצרים ומ

 87הסתדרו היטב בעיקר עם הצ'רקסים.

 

 הספר -ביקורת חיצונית לחיל
חיל  1930בקיץ   בתקציב  כספיים  סדרים  אי  האוצר   88הספר. -התגלו  משרד  עצר  לגילוי,  בתגובה 

עד לכוח,  כספים  חקירה.  העברת  של  שתיערך   89לביצועה  שביקש  צ'נסלור,  את  הטריד  זה  כשל 

 הספר. -ביקורת מסודרת לחיל

, וביקש רשות לפנות למפקד הצבאי של 1931צ'נסלור העלה לראשונה רעיון זה בפני שאקברו, ביוני  

  מצרים, בבקשה שישלח נציג מטעמו לערוך את הביקורת. בתגובה, הציע שאקברו שזו תיערך על ידי 

), שהיה בעל ניסיון רב כקצין Norman, הבריגדיר נורמן (RWAFF-וה  KAR-המפקח הראשי של ה

לא תמך ברעיון זה, וסבר   צ'נסלור  90חיל רגלים וכמפקד בכיר ביחידה שהפעילה חיילים מקומיים. 

הספר, מכיוון שאין -שלנורמן אין את  הכישורים המתאימים לערוך ביקורת ליחידה מהסוג של חיל

לדיון בעניין זה   91לו הכשרה כקצין פרשים, רק בצבא הסדיר יימצא קצין שמתאים למשימה זו. 

), שלח לשאקברו מכתב Burnett, וסגן ראש המטה, קומודור האוויריה ברנט (RAF-הצטרף גם ה

  92ידי קצין מהצבא הסדיר.-הספר, על -המביע התנגדות נחרצת לעריכת ביקורת בחיל

הספר, התנגדו נחרצות לעריכת ביקורת בתוכו, על ידי קצין הכפוף -שני המשרדים הממונים על חיל

חיל  את  להעביר  ניסיון  של  תחילתו  יהיה  שהדבר  חששו  שכן  המלחמה,  למשרד הספר  -למשרד 

 93המלחמה. 

 
 . TNA/CO/831/25/5, 1933טבלת שכר של חיילים שהשתחררו בין אוגוסט לאוקטובר   85
 . TNA/CO/831/19/4, 1932בינואר    30ליסטר,  -מכתב מווקופ לקאנליף 86
 . 65-66אריה נשר, וגם: יצחקי ע"ע  87
 . 4753/4- מ , , אמ"י1930בספטמבר   9- ו  1930 ביולי   3החלטות המועצה המינהלית של הנציב העליון בישיבותיה,   88
 . TNA/CO/831/13/9,  1931בנובמבר   20מזכר פנימי במשרד המושבות,  89
 , שם. 1931ביוני   29מכתב משאקבורו לצ'נסלור,   90
 , שם. 1931ביולי   11מכתב מצ'נסלור לשאקבורו,   91
 , שם. 1931ביולי   27מכתב מברנט לשאקבורו,  92
 שם, שם.  93



190 
 

משרדיים נמשכו מספר חודשים, ועיכבו את עריכת הביקורת עד שצ'נסלור ויתר, -הויכוחים הבין

לא התלהב מהרעיון, וסוגיית האחריות   RAF-והסכים שהבריגדיר נורמן אכן יערוך את הביקורת. ה

חראי על א  RAF-. במסמך פנימי של משרד המושבות צויין שהצפה מחדשהספר,  -לפיקוד על חיל

הספר בתחומים הקשורים בפעילות מבצעית, משמעת וענישה, אך בכל שאר התחומים נמצאת -חיל

 94האחריות בידי משרד המושבות.

ב לזרקא  הגיע  נורמן  העוקב,  1932במרץ    29-הבריגדיר  חיל  ובשבוע  במתקני  ביקר  הספר. -הוא 

בדיווח בראשן המשמעת.  ו  ,יחשובות לכוח קולוניאל כבביקורתו הוא התייחס לסוגיות שנראו לו  

יש לו שם טוב (ולראייה מספר המתגייסים הגבוה),  לכוח שהמשמעת היא גבוהה,  ש, הוא צייןישהג

 95. ואנשיו נאמנים לבריטניה

מספר  אך  טבעי,  באופן  טובים  קלעים  הם  מהחיילים  חלק  מעורבת:  הקליעה  שרמת  ציין  נורמן 

הקלעים שציוניהם במבחני הקליעה הם נמוכים, הוא גבוה מהרצוי. רמתם של הקצינים בכל הנוגע 

להפעלת הכוחות באימונים היא גבוהה (נורמן ציין לטובה בהקשר זה, גם את הקצינים המקומיים), 

 96, גבוהה גם היא. RAFתוף הפעולה עם יחידות ורמת שי

של החיילים בכוח, אך   ההרכב האתנינורמן שניסיונו בתחום אינו מספיק כדי לקבוע עמדה לגבי  

 97הוא התרשם שהושקעה מחשבה בפיזורם של החיילים באופן שבו בוצע. 

הלא הקצינים  לסוגיית  התייחס  בה-נורמן  פתרון  להם  למצוא  שראוי  וטען  שכן סדירים  קדם, 

עבודתם הקשה מצדיקה זאת.   בקשר לקצינים הסדירים נורמן סבר שהם צריכים להיות מושאלים 

והוא טען   –לתקופה של שנים ארוכות, בגלל רמת ההכשרה הנדרשת מהם, שכוללת לימוד שפה  

 98שהמצב הקיים אינו מניח את הדעת בהקשר זה. 

 

 שוטלוטננט קולונל מילר במקום מייג'ור חילופי מפקדים: 
וב המושבות  במשרד  הוחלט  לסיומו,  התקרב  שוט,  של  השנים  ארבע  בן  חוזהו    RAF-כאשר 

חיל מפקד  סגן  פעיל.  צבאי  בשירות  קצין  רק  להתמנות  יוכל  הווארד -שלתפקיד  המייג'ור  הספר, 

)Howard  יכול היה להיות  ), היה יוצא הז'נדרמריה הפלשתינאית שעזב את שירותו הצבאי, ולכן לא

- . קשה לדעת האם ההחלטה רק נבעה מרצון להסדיר את שאלת הקצינים הלא 99מחליפו של שוט.

דאודינג על הווארד. דאודינג אמר   AOC-דירים בכל הרמות, או שמא היה משקל גם לדעתו של הס

ות ששוט ), וציין שלמרlack of personalityעל הווארד שבעייתו העיקרית היא "מחסור באישיות" (

בהעדר מחליף   100שוט לא מעריך את הווארד.  חש שגםהבטיח להווארד כי ימליץ עליו לפיקוד, שהוא  

 101, החליט משרד המושבות להאריך כהונתו בשנה. הכוחמתאים לשוט בתוך 

 
 , שם. 1931בנובמבר   10מזכר פנימי במשרד המושבות,  94
 . להלן: דיווח נורמן. TNA/CO/831/19/10,  1, ע"מ  1932באפריל   16הספר שביצע הבריגדיר נורמן, -ביקורת על חיל  95
 . 2שם, ע"מ   96
 . 4-5שם, ע"ע  97
 . 9-11שם, ע"ע  98
 . /10TNA/CO/831/15,  1932בפברואר    2מזכר פנימי של משרד המושבות,   99

 , שם. 1932במרץ    5מכתב מבריגדיר ווילסון, לווקופ,   100
 , שם. 1931בדצמבר   28מזכר פנימי של משרד המושבות,   101
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קולונל וו. -הספר, מבין הקצינים הסדירים, היה לוטננט- המועמד הראשון שהוצע לפיקוד על חיל

) והיה לו ידע בערבית, RWAFFאפריקני (-הספר המערב-), אשר שירת בעברו בחיל Wilsonווילסון (

הספר, שימש ווילסון  כמפקדו -מאחר ושירת שנתיים בקאהיר. כאשר הציע  עצמו לפיקוד על חיל

גנרל קלייב   102של גדוד סדיר בבריטניה, הגדוד הראשון ברג'ימנט של הדוכס מוולינגטון. מייג'ור 

)Cliveהמל אשר  לווקופ. ),  אישי  במכתב  מאוד  אותו  שיבח  ווילסון,  על  המושבות,   103יץ  במשרד 

, שציין שווילסון אימפולסיבי מדי, RWAFF-לעומת זאת, קיבלו חוות דעת מהמפקח הראשי של ה

   104הספר. -דבר שיכול להקשות עליו לפקד על יחידה רגישה כמו חיל

המושבות וביקש שתישקל מועמדותו לחזור ולפקד פנה לוטננט קולונל ביושר למשרד    1932במרץ  

הובעה תמיכה במועמדות ביושר, וקציניו טענו שמבין המועמדים,   RAF- הספר. במטה ה-על חיל

על חיל ועוזר המזכיר   AOC-בניגוד להם, טענו ה  105הספר. -ביושר הוא המתאים מכולם לפיקוד 

) מודי  המנדט,  ממשלת  של  ווקופ,  Moodyהראשי  עם  בשיחה  טענו ),  הם  מתאים.  אינו  שביושר 

. מינהליתהספר, נחשב כמי שעסק בעיקר בקידום עצמי ותפקד רע מבחינה  -שכאשר פיקד על חיל

הספר, שבהם ביקר את -הם הוסיפו כי אחרי שסיים תפקידו, שלח מכתבים לקצינים בכירים בחיל

עתם החיובית של  במשרד המושבות היה דיון האם לקבל את ד 106בהווה, שוט.-תפקודו של מפקדם

ועוזר המזכיר הראשי, ובסופו   AOC-על ביושר, או את דעתם השלילית של ה  RAF-פלומר ומטה ה

 107של דבר הוחלט שעקב הספקות שהועלו, עדיף להסיר את המועמדות של ביושר. 

במהלך חודש אפריל עלו שמות נוספים של מועמדים אשר הגיעו בחלקם מהצבא העיראקי, מרובאי 

(המלך האפר יותר, היה המייג'ור ש) ומהצבא הסדיר. המועמד  KARיקניים  נראה היה כמתאים 

ה בגדוד  כקצין  בעברו  שירת  אשר  ה  13-מילר,  ההוסארים  ב18-ברג'ימנט  ושירת  כקצין   1932-, 

מכיוון שמילר היה חסר ניסיון בשירות הקולוניאלי, סוכם   108מבצעים בחטיבת פרשים במצרים. 

. הסגן הנוכחי, 1933עבור חפיפה של מספר חודשים, ויתמנה למפקד ביוני  שהוא יצטרף לשוט כסגן, י

אישר משרד המלחמה את השאלת   1932הווארד, יועד לעבור לשמש כמפקד פלוגת פרשים. ביוני  

המושבות.  למשרד  הדחתו  109מילר  עם  בעייה  שנוצרה  שמילר -מכיוון  הוחלט  הווארד,  של  בפועל 

 110וך שהווארד יורשה להמשיך בתפקידו כסגן.הספר לתקופת חפיפה, ת- יצטרף לחיל

 

 סדירים-פתרון חלקי לבעיית הקצינים הלא -תקופת מילר 
והוסמך כקצין בתחילת מלחמת העולם הראשונה. הוא שירת   1894מילר נולד בשנת    צ'ארלס הארווי

בין   ובאיטליה  המערבית  בתחילת  1917-ל   1914בחזית  פעמיים.  ונפצע  במזרח   1918,  לשרת  עבר 

 
 , שם. 1932בינואר  27) ממשרד המלחמה לבריגדיר ווילסון ממשרד המושבות,  Cliveנספח למברק ממייג'ור גנרל קלייב (  102
 , שם. 1932בפברואר   5מכתב מקלייב לווקופ,   103
 , שם. 1932בפברואר  16תב ממשרד המושבות לווקופ, מכ 104
 , שם. 1932במרץ    25מזכר פנימי במשרד המושבות,  105
 , שם. 1932באפריל   2) ממשרד המושבות,  Wilsonמכתב מווקופ לבריגדיר גנרל סמואל וווילסון (  106
 , שם. 1932באפריל    15מזכר פנימי במשרד המושבות,  107
 . TNA/CO/831/19/5,  1932באפריל   23מכתב מווקופ לבריגדיר ווילסון,   108
 , שם. 22.6.32-מכתב מתת שר המלחמה לתת שר המושבות מה  109
 , שם. 24.10.32-מברק מהמזכיר הראשי של ממשלת המנדט למשרד המושבות מה  110
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התיכון, בחזית עיראק. אחרי סיום מלחמת העולם הראשונה, הוצב מילר בהודו לתקופה של ארבע 

 111, עת הוצב כקצין במצרים. 1929ברג'ימנט ההוסארים עד  13-שנים. שירת בגדוד ה

-הספר יהיה קצין סדיר, הייתה בעלת משמעות לא רק עבור הווארד. בחיל-ההחלטה שמפקד חיל

לא קצינים  שירתו  מהם -הספר  ורבים  חסום,  היה  התקדמותם  מסלול  שבעצם  נוספים,  סדירים 

קרב מועד פרישתם או תום החוזה של חלק הגישו בקשות לעזוב. בתחילת שנות השלושים, ככל שהת

הספר מראשיתו, הסתבר שנוצרה מצוקת כוח אדם גדולה מבחינת הבריטים, -מהקצינים שהיו בחיל

הספר. מכיוון שלא היו קצינים סדירים רבים שהגישו -דווקא בעיצומו של תהליך של הרחבת חיל

בחיל שונים  בתפקידים  לשירות  המוש-מועמדות  משרד  נאלץ  לקצינים הספר,  פניות  ליזום  בות 

, KAR-שהגישו מועמדות לשירות ביחידות צבאיות אחרות הקשורות בו, כמו הצבא העיראקי או ה

  112הספר. -ולהציע להם להגיש מועמדות לשירות בחיל

כמו נורמן,  של  הן -הדיווח  שיתאים  פתרון  למצוא  הניסיונות  את  זירזו  האדם,  כוח  מצוקת  גם 

- ב.  נמוכיםקידום  עם סיכויי  רישה, והן לכאלה, שעודם צעירים, אבל  לקצינים וותיקים על סף פ

התכנית   1933 במסגרת  המושבות:  משרד  בהסכמת  המנדט,  ממשלת  ידי  על  חלקי  פתרון  גובש 

סדירים שהיו בשירותו, באמצעות החתמתם על -החדשה, תתאפשר זכאות לפנסיה לקצינים הלא

של   שירות  זכאים  15חוזי  יהיו  שאחריהם  את   שנים,  להאריך  כדי  המושבות.  של משרד  לפנסיה 

תקופת הותק שיצברו לחישוב פנסיה, הוצע לקצינים להשיב את סכום המענק שקיבלו כשפורקה 

 113הז'נדרמריה, כך שהצבירה תתחיל מהרגע שבו החלו להיות מועסקים על ידי ממשלת המנדט.

בתגובה   עצמו,  להווארד  את  לבאשר  יסיים  שמילר  אחרי  שגם  יוכל קביעה  לא  הוא  תפקידו, 

ווקופ ציין שהדיווחים על    114להתקדם, הוא הגיש בקשה לעבור לתפקיד אחר בשירות הקולוניאלי.

בידו.   לסייע  וראוי  עצמו,  לפיקוד  הגם שלא התאים  היו טובים,  כסגן מפקד  הווארד  תפקודו של 

בכדי למנוע ממנו מאחר שלא נמצא עבור הווארד תפקיד הולם, הוחלט שהוא יישאר בתפקידו כסגן,  

  ,בסופו של דבר הווארד לא עבר את התהליך הזה  115סיטואציה שבה יאולץ פעמיים לרדת בדרגה.

 1935.116בדצמבר    3-על שולחן הניתוחים, כתוצאה מזיהום, בעת שעבר ניתוח בצווארו, ב  שמתכיוון  

הספר, נוצרו עימותים לגבי סמכויות בין משרד המושבות, - בחיפושים אחרי קצינים מתאימים לחיל

ריס, כעס מאוד כשהסתבר לו שמשרד המושבות מחפש   AOC-המשרד האוויריה ומשרד המלחמה.  

, הזדמנות להציע לקציניו RAF-הספר, ולא נתן ל-פלוגה הממוכנת החדשה של חילקצינים לשירות ב

משרד המלחמה, מצידו, דחה טענות מצד משרד המושבות, שבהן נרמז שמשרד    117להגיש מועמדות.

בחיל  לשירות  מועמדות  להציג  סדיר  בשירות  קצינים  של  רצונם  לחוסר  הגורם  הוא  - המלחמה 

  118הספר. 

  

 
111 p. 170.list,  Yearly-Half1940  
) וללוטננט ר. ל.  Shirley), לקפטן ק. .א שירלי ( Brownמכתבים מוויליאמס ממשרד המושבות לקפטן סטיוארט בראון ( 112

 . TNA/CO/831/7/6,  1930במרץ   Preston  ,(25פרסטון (
 . TNA/CO/831/25/3, 1933ביוני    10ליסטר,  -מכתב מווקופ לקאנליף 113
 . TNA/CO 831/19/5,  1932באוגוסט  26לווקופ,  מכתב מהווארד  114
 , שם. 1932באוקטובר   24מברק מהמזכיר הראשי של ממשלת המנדט למשרד המושבות,   115
 . 19, ע"מ 1935דיווח   116
 . TNA/CO/831/7/6, 1930בפברואר   8) ממחלקת המינויים במשרד המושבות,  Toveyמכתב של ריס לטובי ( 117
 , שם. 1930באפריל   23תת שר המושבות, מכתב שהועבר ממשרד המלחמה ל  118
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 1939-1936הספר והמרד הערבי -פרק תשיעי: חיל

 מילר לוטננט קולונל מי יחליף את  –חילופי מפקדים 
החלו   המקורי,  לחוזה  מעבר  מילר  של  כהונתו  תקופת  את  להאריך  מהצורך  להימנע  במטרה 

החיפושים אחרי מחליף למילר, שנה וחצי לפני המועד המתוכנן של סיום כהונתו. ווקופ היה מודע 

הספר, וסבר שיש צורך בקצין בעל ניסיון בהפעלת יחידות ממוכנות, -לשינויים שחלו באופיו של חיל

   1בהפעלת פרשים. ולא רק 

כבר בשלב מוקדם מאוד של איתור מועמדים, הסתבר שישנם שלושה קצינים שנחשבו כמתאימים 

) פרני  סטיוארט  המייג'ור  המלכותי, Fernieלתפקיד:  השריון  חיל  של  החמישית  מהחטיבה   (

) רובינסון  פייטון  ג'ון  ההוסאריםRobinsonהמייג'ור  מגדוד  קריסטל    )  ג'ון  והמייג'ור  השמיני, 

)Chrystall18.2-של רג'ימנט ההוסארים ה 13-) ששירת ביחידתו הקודמת של מילר, הגדוד ה 

הספר, והמפקד שהמליץ עליו היה מוכר לווקופ, שרחש לו אמון רב.  -לפרני היה אח אשר שירת בחיל

קריסטל שירת במשך   3יינת.בנוסף לכך פרני היה בעברו קצין פרשים, שעבר הסבה ליחידה משור 

האדלסטון  הגנרל  לשעבר,  ומפקדו  ובסודאן,  במצרים  מקומיים  כוחות  של  כמפקד  שנים  שבע 

)Huddlestonחיל על  לפיקוד  מתאים  כמועמד  עליו  המלצה  לווקופ,  העביר  מייג'ור    4הספר.-) 

פקדיו בעבר, הוא קיבל המלצות משניים ממ  5רובינסון שירת בעברו בצבא עיראק במשך חמש שנים. 

 Friend .(6) והבריגדיר פרנד (Weirהגנרל וויר ( 

מועמדותו של המייג'ור פרני נפסלה   7אחרי ראיון במשרד המושבות, נפסלה מועמדותו של רובינסון. 

נמוכים.  היו  פרשים  כקצין  שציוניו  שהתברר  על   8מכיוון  המליץ  הוא  לדעתו,  מילר  נשאל  כאשר 

מיל אישית.  הכיר  אותו  שלא קריסטל,  מכיוון  המועמדים,  מבוגר משאר  ציין שאמנם קריסטל  ר 

גוייס כקצין, אלא התקדם מתוך השורות לתפקיד זה, אך לדעתו, קריסטל הוא בעל כישורים ואופי  

  9מתאימים לתפקיד. 

), מראשי המחלקה הצבאית במשרד המושבות,  שחרף  Coleבסופו של דבר החליט מייג'ור ס. קול (

לת יחידות ממוכנות, קריסטל הוא המתאים ביותר לתפקיד. את בעיית חוסר חוסר ניסיונו בהפע 

  10הספר.-ניסיונו ביחידות ממוכנות, תכננו לפתור באמצעות שליחתו לקורס, לפני שיוצב בחיל 

המערבית . הוא שירת בחזית  1914והוסמך כקצין בנובמבר    1889קריסטל נולד בשנת    ג'ון אינגליס

) האומץ  במדליית  ועוטר  הראשונה,  העולם  מלחמת  אורך  (VMלכל  הצבאי  ובצלב   (MC.(   בשנת  

לתקופה   SDF-מונה כקצין ב   1925ראק. בשנת  יעבר לשרת במזרח התיכון, והוצב במצרים ובע  1918

 
 . /COTNA/831/34/10, 1935במרץ   4,  ליסטר-מכתב מווקופ לקאנליף 1
 , שם. 1935במאי   25) ממשרד המושבות, Parkinsonמכתב מווקופ לקוזמו פרקינסון ( 2
 , שם. 1935באפריל  Hobart ,(7מכתב מפרני לבריגדיר הובארט (  3
 , שם. 1935באפריל   25, מכתב מהאדלסטון לווקופ 4
 , שם. קורות חיים של מייג'ור רובינסון, ללא תאריך 5
 , שם. 1935ביולי  18,  מכתב מווקופ לפרקינסון  6
 , שם. 1935באוגוסט  30,  דיווח ממשרד המושבות  7
להלן:   , שם.1935בספטמבר    26הספר, -חיל - ) ממשרד המושבות על המועמדים לפיקוד על הColeדיווח של המייג'ור קול ( 8

 דיווח קול. 
 , שם.  1935באוגוסט   22, דיווח של עוזר המזכיר הראשי 9

 דיווח קול.  10
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ההוסארים, שם הכיר את    ברג'ימנט    13-של ארבע שנים, שאחריהן חזר ליחידתו המקורית, הגדוד ה

 מילר. 

על שלא התייעצו עימם לגבי זהותו של המפקד המיועד של   RAF-אחרי שעודכנו על המינוי, מחו ב

ת ), הוסרה, בתחיל Courtneyמרשל האוויריה קורטני ( -הספר. רק אחרי שיחה של קול עם תת-חיל

 11, התנגדותם למינויו של קריסטל.1935נובמבר 

ובינואר    1935בתחילת דצמבר   נשלח    1936הועבר קריסטל ממשרד המלחמה למשרד המושבות, 

רכב  כלי  הכוללות  יחידות  על  לפיקוד  אותו  שיכשיר  שבועות  ששה  בן  קורס  לעבור  כדי  למצרים 

 12משוריינים. לאחר מכן הגיע לזרקא לחפיפה עם מילר. 

 

 התפרצות המרד
פריצתו של המרד הערבי התרחשה בדיוק כשמילר עמד לסיים את חפיפתו של קריסטל, לקראת 

 AOC-כניסתו לתפקיד. מילר עצמו לא חזה את האירועים: שבוע לפני התחלת המרד הוא שלח ל

הספר בערים -פיירס מכתב המסכם את שנות פעילותו בכוח, וציין שתהיה בעייה להפעיל את חיל

  13ץ ישראל, במקרה של מהומות, ויש לקוות שלא צפויות מהומות כאלה. באר

כאשר החלו ההתפרעויות, באמצע אפריל, כתב מילר שהאירועים הם פחות חמורים מכפי שנדמה, 

סובל מחרדה (הביטוי בו השתמש מילר, היה וציין שלדעתו המפקח הכללי של המשטרה, ספייסר,  

Panic(לותו של ספייסר משפיעה לרעה על התנהגות שוטריו, וגורמת . מילר רשם כי לדעתו התנה

מילר האמין, לאורך כל החודש הראשון של המרד, שאין כל   14להם להגיב בכוח גדול מכפי שנדרש. 

פתרון צבאי, ורק מהלך בריטי של פיוס כלפי הערבים, יביא לרגיעה. הוא ציין ביומנו שיש בארץ 

אזורים שלמים יצאו מכלל שליטה. לדעתו הערבים לא זוכים חמישה גדודים סדירים, ולמרות זאת  

לאהדה מספקת מצד השלטונות הבריטיים, וללא הפגנת נחישות בריטית להגן על זכויות הערבים 

מפני היהודים "בכל מחיר", אין תקווה להביא לרגיעה בארץ ישראל. כדי להרגיע את עבר הירדן, 

שאין   להבהיר  הבריטים  צריכים  מילר,  בעבר כתב  יהודית  התיישבות  של  השאלה  על  דיון  בכלל 

 15הירדן. 

הספר ממערב לירדן בימים הראשונים למרד, היו מועטות, וכללו שיגור כוחות -פעולותיו של חיל

המשטרה בעיירה ביסאן, וביצוע מארבים כדי לתפוס מתקוממים שפגעו בשדות   לתיגבורקטנים  

 16קיבוצי עמק בית שאן ומזרח עמק יזרעאל. 

הספר בעיתוי הנוכחי, הוא לסייע ללגיון לשמור על -קוקס, פיק ומילר סברו שעיקר תפקידו של חיל

לעבר  תתפשטנה  שהן  חשש  התעורר  ישראל,  בארץ  המהומות  החלו  כאשר  הירדן.  בעבר  השקט 

 
 , שם. 1935בנובמבר  8מכתב מקורטני לפרקינסון,  11
 , שם. 1935בדצמבר   14,  למשרד האוויריה  מפיירסמברק  12
 מילר. מכתב  13
 . Miller's papers, IWM, 78.20.4,  1936במאי,  1, יומנו של מילר 14
 . 1936במאי    31שם,  15
 .  66ע"מ  ),1998אייל (  16
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באפריל נשלחה חצי פלוגת פרשים לעמאן, כדי לתגבר כוחות לגיון שהוצבו שם. הצבת    24-הירדן. ב

 17עיר נועדה  לקדם סכנה של הפגנות של האופוזיציה, אשר עמדה בקשר עם המופתי. הכוחות ב

הלא הקצינים  בעיית  והתעוררה  שבה  נרחבת,  מבצעית  לפעילות  לכניסה  להיערכות  - במקביל 

בחיל להקלט  יוכלו  סדירים  קצינים  שרק  ההחלטה  משך -סדירים:  שקיצור  לכך  הביאה  הספר 

ווקופ מכתב לשר המושבות, ובו עדכן, שבתוך חודשיים יעזוב   במאי שלח  13-השירות בכוח, פחת. ב

), ועשרה חודשים אחריו צפוי לעזוב מייג'ור Baldwin, קפטן כריסטופר בולדווין (Bמפקד פלוגה  

) ), מפקד פלוגה. ווקופ ציין ששניהם צפויים לשוב לצבא הסדיר, וביקש רשות Luptonג'ון לפטון 

בשנה נוספת. בנוסף לבעייה זו, כתב ווקופ, שלושה קצינים   להאריך את תקופת שירותם, לפחות

 15  –סדירים, ג' סמית', גודווין וויגאן, נמצאים על סף הגעה לגיל הפרישה על פי חוק  -בכירים לא

לו, הז'נדרמריה הפלשתינאית. פיירס הסכים גם הוא עם -שנות שירות בחיל ובכוח שקדם  הספר 

הספר. -בסיטואציה הנוכחית, תיצור בעייה קשה עבור חיל  הערכתו של ווקופ כי גריעתם מהמצבה

השניים ביקשו את הסכמת משרד המושבות להארכת שירותם  של שלושת הקצינים בשנה אחת, 

 18בכדי שניתן יהיה להכשיר להם מחליפים. 

פיירס   2-שר המושבות השיב על מכתב זה רק ב ביולי, אך הסכים לאשר את כל בקשותיהם של 

סדירים, -מחדש של קצינים לא-הדגשה שהארכת השירות לא מהווה תקדים להכנסה  וווקופ, תוך

 19הספר. - בשירות בחיל

וב לקריסטל,  מילר  בין  החפיפה  נמשכה  מאי  חודש  פורמאלית   10-במהלך  קריסטל  נכנס  ביוני 

לגיוס כל מילואי חיל ביוני.   5-הספר ב-לתפקידו. הפעולה האחרונה שביצע מילר, הייתה הוראה 

חילחייל בבסיסי  למשימות  הוצבו  המילואים  למשימות -י  סדירים  כוחות  שחררו  ובכך  הספר, 

  20מבצעיות. 

הדא, העריכו שחרף המתיחות הרבה, המצב באמירות -עבדאללה וראש ממשלתו, תופיק אבו אל

תחת שליטה. אישור בריטי להגדלת מצבת כוח האדם של הלגיון אפשר את ריכוז כל יחידות הוא  

  21הספר למשימות שקשורות במהומות בארץ ישראל.-חיל

הספר ששהו בעבר הירדן לכיוון הגבול עם ארץ ישראל, והוצבו בין -קודמו יחידות חיל  1929-כמו ב

אמע. עיקר תפקידן היה מניעת הסתננות לארץ ישראל דרך עבר הירדן, ומניעת 'מג-ארבד לג'סר אל

 הברחות נשק לתוכה.  

 

 הספר-יעילות ומהימנות חיל חילוקי דעות לגבי
חיל ידי  על  הגבול  אבטחת  ציינו -רמת  הירדן  עבר  שלטונות  דעות.  לחילוקי  מקור  הייתה  הספר, 

שמתנהלת פעילות עקבית ונחושה בכדי למנוע הברחות נשק. כדוגמא לפעילות שכזו, ציין שר החצר 

 
 . /COTNA/831/37/1,  1936הירדן באפריל  -דיווח של קוקס על המצב בעבר  17
 . 434/49-מ  ,, אמ"י1936במאי  13מכתב מווקופ לשר המושבות,  18
 , שם. 1936ביולי   2מכתב משר המושבות לווקופ,  19
 . /COTNA/831/37/1, , 1936הירדן ביוני  -דיווח של קוקס על המצב בעבר  20
  שם.  21
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עבדאללה, מחמד אל מנע חיל-של  יוני,  לים - אנסי, שבאמצע  דרומית  גדולה,  נשק  הספר, הברחת 

  22צפי. -וך לאלהמלח, סמ

טענו  אף  וחלקם  הגבול,  אבטחת  רמת  את  קשות  ביקרו  הציונית  בהנהגה  גורמים  זאת,  לעומת 

מחיל כאלה -שחיילים  מודיעיניים  דיווחים  אותה.  למנוע  במקום  נשק  להברחת  מסייעים  הספר 

דה ג'יימס  הנבחרים  בית  חבר  לידי  (-הועברו  נשא   19-וב  Rothschild-De ,(23רוטשילד  הוא    ביוני 

) דיווח על The Palstine Postנאום תקיף בנושא בבית הנבחרים. העיתון הציוני "פלשתיין פוסט" (

- ביוני, וקריסטל קרא את הדיווח והגיב בזעם. למחרת היום הוא שלח מכתב תקיף לדה   26-הנאום ב

  . צעד זה היווה הפרה חמורה של 24וטשילד, תבע ממנו התנצלות ואיים בנקיטת צעדים נוספים. ר

לשטוח קצינים בשירות פעיל, שחשו נפגעים על ידי רשות אזרחית,    שחייבו  נהלי הצבא בבריטניה,

 .  הםבצינורות המקובלים, דרך מפקדי הםטענותי

רוטשילד, פעל קריסטל לפי הנהלים המקובלים ודיווח לפיירס, ודרכו -יום אחרי ששלח מכתב לדה

ומשרד המושבות. בנוגע למכתב ששלח   25למשרד האוויריה  עדכן אותם  לא  לפיירס הוא  בפנייתו 

לדה לשר- ישירות  מכתב  שלח  קריסטל,  פעולות  על  מפיירס  שלמד  ווקופ,  המושבות -רוטשילד. 

  26גור, בו ביקש התייחסות לסוגייה. -אורמסבי החדש, וויליאם

לדה בפנייה המאוד לא-פנייתו של השר  נפתחה  (היא  רבה  בזהירות  נוסחה  זה,  בעניין  - רוטשילד 

רוטשילד יכולת לגבות טענותיו לגבי מעורבות -פורמאלית, "ג'ימי היקר") וכללה שאלה האם יש לדה

  27הספר בהברחת נשק לכפריהם. - חיילים מחיל

וטשילד השיב במכתב ארוך שבו טען שההברחה נוגעת לאזור שסמוך לכפרים לוביה, חטין, ר-דה

הספר שמקורם ביישובים אלה, ארגנו את פעילות -עבאדיה ולעיר טבריה. הוא ציין כי חיילי חיל

רוטשילד ציין -בריטית. דה-ההברחה, חרף העובדה שידעו כי כפרים אלה מעורבים בפעילות אנטי

ינים (וכוללים יהודים וערבים כאחד). הוא הביע כעס על העובדה שקריסטל שיגר שמקורותיו אמ

יום שבו ראה את הכתבה, -את מכתב המחאה שלו, בו טען שטענות דה רוטשילד שגויות, באותו 

נכונות/אי לוודא  חקירה  ערך  דה-בטרם  טענות  דה-נכונות  לתוכן -רוטשילד.  התייחס  רוטשילד 

(שמשרד המושבות, כאמור, כלל לא היה מודע לקיומו) והוסיף שלא הבוטה של מכתבו של קריסטל  

 28אהוד בקרב המתיישבים היהודיים בגליל התחתון. -הופתע ממנו, שכן קריסטל נחשב למאוד לא

לנסות להשתיק את התקרית,  -בגלל הנסיבות הלא נעימות של האירוע הוחלט במשרד המושבות 

זעם בפרלמנט.  לחולל  הייתה  ד המושבות הוטרדו בעיקר ממכתבו של קריסטל, במשר  29שעלולה 

עם זאת, חשוב לציין שבתכתובת פנימית במשרד המושבות   30אותו הגדיר השר כ"מטופש ביותר". 

 
22 p. 90. ,Gelber 
 רוטשילד מצרפת, שכונה "הנדיב הידוע", ולימים האיש שתרומתו מימנה את בניית משכן הכנסת. -בנו של הברון אדמונד דה  23
 . /COTNA/733/313/10, 1936ביוני    27,  רוטשילד -מכתב מקריסטל לדה 24
   , שם.1936ביוני   24, מכתב ממשרד האוויריה לוויליאמס 25
 , שם. 1936ביולי   14,  גור-מכתב מווקופ לאורמסבי 26
 , שם. 1936ביולי   30, רוטשילד -גור לדה- מכתב מאורמסבי  27
 , שם. 1936באוגוסט  4, גור -רוטשילד לאורמסבי -מכתב מדה  28
 , שם. 1936באוגוסט  28,  מכתב משאקבורו לווקופ 29
 , שם. 1936באוגוסט   18,  גור בתכתובת פנימית במשרד המושבות -אורמסבי  30
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רוטשילד, מה שמהווה עדות בריטית ראשונה לחוסר נאמנות -צוין שם שיש אמת בטענותיו של דה

 31הספר. -בתוך חיל

 

 הראשוניםפעילות שוטפת בחודשי המרד 
הספר, לא שינתה את העובדה שהיה בו צורך דחוף. -החשדות כלפי נאמנות חלק מהחיילים של חיל

הספר בצפון בקעת הירדן, היו של אבטחה סטטית של -רוב המשימות השוטפות שהוטלו על חיל 

צירים, של יישובים יהודיים סמוכים, וסיוע למשטרה בשמירה על הסדר בעיירות הערביות. במסמך 

) אווטס  פולרטון  ג'ון  קולונל  שחיבר  לקחים  נכתב Evettsהפקת  פיירס,  של  כסגנו  ששימש   ,(

חיל יחידות  של  הניידות  של  "בזבוז"  היווה  ושהדבר  רצון,  משביעות  היו  לא  הספר -שהתוצאות 

   32בגזרה.

בעקבות ידיעות מודיעיניות אודות הברחת נשק בהיקף גדול דרך הגבולות עם סוריה ועבר הירדן, 

הספר והוצבו לאורך הגבול -רוטשילד) יחידות חיל-נפרסו בתחילת יוני (שבועיים לפני נאומו של דה

המזרחי, ממטולה ועד לים המלח במטרה לעשות חיפושים קפדניים ולאתר נשק. אנשי מילואים של 

הספר גוייסו גם הם כדי לסייע, אך החיפושים לא העלו דבר, והמבצע הופסק מתוך הנחה שאין -חיל

 33באזור פעילות הברחה משמעותית. 

הספר נייד יותר, והוא סייע בליווי ואבטחה לכוחות סדירים בריטיים, -באזור ראש פינה היה חיל

מתקוממים תקף שיירה   40-של כבאוגוסט כוח    10-שהחלו להגיע לארץ עם תחילת האירועים. ב

יורק ולנקסטר ( - ), על כביש ראש פינה York and Lancasterשלוותה כוח בריטי מהרג'ימנט של 

של   Aבריה. הכוח ספג שלושה נפגעים, אך הצליח להשיב אש, בסיוע תגבורת שהגיעה מפלוגה  ט

הצליחו להבריח   הספר. הבריטים דיווחו שהתוקפים ספגו כעשרים נפגעים, אך עקב החשכה-חיל

  34את כולם, פרט לגופה אחת.

שהמצב הביטחוני מחייב עריכת שינוי במבנה הפיקוד הצבאי   םבחודש ספטמבר החליטו הבריטי

לצבא הסדיר.   RAF-בארץ. במסגרת שינוי זה, עבר לראשונה הפיקוד על הכוחות הצבאיים בארץ, מ

( -לוטננט דיל  גריר  ג'ון  והGOC() מונה למפקד הצבאי  Dillגנרל  ואילו   ,(-AOC   לו. כחלק הוכפף 

במעאן, הוצבו   Dכל יחידות הכוח, למעט פלוגה    35הספר.-משינוי זה, הוחלט על שינוי בהערכות חיל 

לחטיבה   מבצעית  והוכפפו  פינה,  ראש  ועד  מיריחו  הירדן  נהר  ג'ון  13לאורך  בריגדיר  בפיקוד   ,

) בנצרת.Priestmanפריסטמן  והוצבה  ממצרים  שהגיעה  במפקדה    36),  התמקם  עצמו  קריסטל 

בג'סר אל הספר הייתה מניעת חדירה לארץ -אמע. המשימה הראשית שהוגדרה לחיל'מג -קדמית 

חמה במערב לבין -נפרסה בשורת מוצבים בין אל  Bממזרח, הן מסוריה והן מעבר הירדן. פלוגה  

  Aית פלוגה  ארבד במזרח, במטרה למנוע חדירה מסוריה לעבר הירדן, ודרכה לארץ ישראל. מחצ

הספר שלא היה כפוף -ישבה בראש פינה ופטרלה לאורך הגבול הסורי והייתה הכוח היחיד של חיל

 
 , שם. 1936באוגוסט,   17,  שאקבורו בתכתובת פנימית במשרד המושבות  31
 . 40מסמך אווטס, ע"מ  32
,  37, ע"מ 1936בספטמבר   14-באפריל ל  19פיירס אודות פעילות הכוחות הבריטיים בארץ בין  מסמך סיכום שחיבר  33

TNA/AIR/10/2241 . 
 . 20שם, ע"מ   34
 . Miller's papers, IWM, 78.20.4, 1936בספטמבר  7,  הספר-מכתב מקריסטל למפקדי הפלוגות בחיל  35
 . 22מסמך אווטס, ע"מ  36
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, פטרלה  Mהמחצית השנייה של הפלוגה הוצבה בביסאן. הפלוגה הממוכנת, פלוגה    13.37לחטיבה  

לאורך הירדן בין צפון ים המלח למזרח עמק יזרעאל. מפקדת הפלוגה ישבה ביריחו, וכוחותיה הוצבו 

 38ביריחו ובג'יפתליק.

הספר הוצבו בנקודה רגישה מאוד בכל הנוגע למניעת חציית גבול בידי -למרות העובדה שכוחות חיל 

חמושות סיקבוצות  וכללה  בעיקרה,  מצומצמת  הייתה  פעילותם  הצבא ,  לכוחות  באבטחה  וע 

בספטמבר.   25-והמשטרה. אחד המבצעים הבודדים שבוצע בהובלה של קצינים מהכוח, התנהל ב 

מפלוגה   פרשים  סרקו  מודיעיני  מידע  שבט   Aבעקבות  מאהל  את  מביסאן,  שוטרים  עם  יחד 

  39הע'זאויה, ואיתרו שם מעט רובים ורכוש גנוב.

מתומכיו, שהגיעו במטרה לחזק   300-קאוקג'י ולצדו כ-אל  באוגוסט  חדר לארץ הקולונל פוזי  22-ב

המרד. על  הצבאי  הפיקוד  את  ולקבל  ההתקוממות  על   40את  טובאס,  הכפר  באזור  התבססו  הם 

חיל באחריות  שהיה  באזור  הירדן,  לבקעת  בסמוך  השומרון,  של  המזרחיים   41הספר. -המדרונות 

באזור טובאס, והתעוררה שאלה האם   הכוח לא הצליח למנוע את הכניסה לארץ, ואת ההתבססות

באוקטובר, אחרי   26-הספר העלימו עין מחדירת קבוצות מזויינות לתוך ארץ ישראל. ב-חיילי חיל

למרות  מזרחה,  הירדן  את  לחצות  לקאוקג'י  לאפשר  הבריטים  החליטו  הכללית,  השביתה  סיום 

  42שכוחותיו כבר כותרו על ידי הצבא. 

ולכן אחרי שנכנס קאוקג'י לעבר הי רדן, היה צורך פוליטי שייצא ממנה במהירות מבלי שייעצר, 

בזכות לחץ זה, יצאו קאוקג'י   43לחצו הבריטים על עבדאללה שיפעל להרחקת קאוקג'י מהאמירות.

בדרכם לעיראק, הם לוו על ידי קצין   44ואנשיו מעבר הירדן פחות משבועיים אחרי כניסתם אליה. 

  45ם יצאו בשלום משטח האמירות.הספר, במטרה לוודא שאכן ה-מחיל

 

 )1937אוקטובר   – 1936הפוגה במרד ולקחים בריטיים (אוקטובר 
- , לא נתקלו הבריטים בפעילות גלוייה למען המורדים, בתוך שורות חיל1936בין אפריל לאוקטובר  

ספר. החשדות צפו, עקב פעילות שנעשתה בהחבא, ולא בחוסר ציות מופגן. בכל המקרים שבהם ה

חיל והיחידות הממוכנות של  יחידות הפרשים  וליווי, הדבר  -נדרשו  סיור  למשימות  לצאת  הספר, 

הספר, פעלו -במסמך הפקת הלקחים של אווטס, הוא ציין, כי היחידות הממוכנות של חילהתבצע.  

במסירות וביצעו את המוטל עליהן. באשר ליעילות הרכבים, הוא ציין כי הם איטיים ממקביליהם 

). למרות האיטיות, לא נגרם נזק Hussarsשל ההוסארים ( 8הבריטים, אותן הפעילו חיילי רג'ימנט  

 
 .7בנספח  פינה מפת פריסת החטיבות והיות ראש ראה  37
 . Miller's papers, IWM, 78.20.4, 1936בספטמבר  7,  הספר-מכתב מקריסטל למפקדי הפלוגות בחיל  38
 . 197), ע"מ 1998אייל (  39
 .  225-226ע"ע  פורת,  40
41 Qawuqji and the Fight for Arab Independence, -The Commander: Fawzi AlLaila Parsons, 

1914-1918 (New York: Hill & Wang, 2016), pp. 110-111. See: Parsons. 
 . 126שם, ע"מ   42
 . /COTNA/831/37/1,  1936הירדן באוקטובר  - דיווח של קירקברייד, על המצב הפוליטי בעבר 43
 , שם. 1936הירדן בנובמבר -דיווח של קוקס על המצב הפוליטי בעבר 44
45 Gelber, p. 99. 
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- כיוון שבגזרת בקעת הירדן, לא היו פעולות חבלה רבות כנגד רכבים, שבמקרה של חיל משמעותי מ

  46מיגון.-הספר, היו נטולי

עוד לפני תחילת המרד, הוחלפו רכבי הקרוסלי, ששימשו את הפלוגות הממוכנות מתחילת העשור. 

גייס כנושאי  הראשונים:  בחודשי המרד  הממוכנות  הפלוגות  שימשו את  רכב  סוגי  שימשו שני  ות 

  11), שעליהן הותקנו מושבים. כל משאית כזו נשאה  Commerמשאיות פתוחות של חברת קומר (

איש. כרכבי לחימה שימשו משאיות פתוחות מאותו דגם, שעליהן הותקן מקלע "ויקרס", וכל אחת 

מכשיר   םלוחמים. בנוסף לרכבים אלה, לכל פלוגה היה טנדר אספקה, רכב פיקוד ע  5מהן נשאה  

חוט, ורכב פינוי. רכבים אלה, שכאמור, הופגנה נחיתותן, נועדו להיות מוחלפים כחלק מהפקת אל

 47החדש, היל, אחרי בחינת תחליפים אפשריים.  AOC-הלקחים של ה 

חיל של  הפרשים  יחידות  בעת -גם  שלהן,  הגדול  הפעילות  טווח  על  מאווטס  לשבחים  זכו  הספר, 

ו לא נגישים לרכב מנועי. אווטס התרשם גם מיכולתן שנדרש הדבר, בעיקר באזורים הרריים שהי

  48לפעול בלילה, מבלי שיהיו נפגעים מתאונות.

הציע לווקופ את    1936הספר, ובדצמבר  -בדומה לאווטס, גם דיל התרשם לטובה מתפקודו של חיל

  49הגדלתו, במקביל להוצאת כוחות סדירים מהארץ. 

ל פעילותם בחודשי השביתה הכללית, באה לידי ביטוי הספר, ע-עדות להערכה שזכו לה חיילים בחיל

); ארבעה  Military Medalבקבלת עיטורים: שלושה חיילים מקומיים קיבלו את המדליה הצבאית (

) וששה חיילים קיבלו ציונים Cקצינים (שלושה קצינים מקומיים, ומייג'ור סמית', מפקד פלוגה  

 OCG )DispatchMentioned in  .(50-לשבח מה

- , הוא כתב לאורמסבי1936הספר. בסוף דצמבר  -בניגוד לאווטס ודיל, ווקופ נותר ספקני ביחס לחיל

ור בנוגע לשאלת היקף הכוח המקומי הדרוש להגנת הארץ, במקרה של התחדשות המרד. במכתבו ג

חיל הגדלת  ביותר הוא  ער-ציין שלמרות שהפתרון הקל  עוד  בים. הספר, הוא מעדיף שלא לחמש 

הספר הוא בעייתי, בגלל שיסרבו להצטרף שלא במסגרת יחידות -ווקופ כתב גם שגיוס יהודים לחיל

הספר כשל במניעת  -בדומה לווקופ, גם ספייסר חשב שחיל 51דבר המהווה בעיה פוליטית. –נפרדות 

דו הספר מצי-חציית גבול. בתזכיר שכתב בנוגע לגבולות, הוא טען שבנוסף להמשך פטרול של חיל

יש לבצע גידור מאסיבי של האזור כולו ולפרק מנשקה את האוכלוסיה   –המערבי של נהר הירדן  

 52מייל ממנו.  10ממזרח לנהר, עד לעומק של  

שרתוק ציין בפגישתו עם ווקופ,  –חוות הדעת של הסוכנות היהודית לגבי חיל הספר, הייתה גרועה 

ידות גדולות, כלומר בפיקוד בריטי, אנשיו פעלו באוקטובר, שבכל מקום שבו חיל הספר פעל ביח  28ב

בצורה סבירה. לעומת זאת, כאשר פוצלו ליחידות קטנות, דבר שהתרחש לעתים תכופות, חיל הספר 

 
 . 94מסמך אווטס, ע"מ  46
 . TNA/AIR/2/2066, 1937באפריל   12מהיל לפיירס, מכתב  47
 . 95מסמך אווטס, ע"מ  48
 . 244), ע"מ 1998אייל (  49
 .1937להלן: דיווח .  /COTNA/831/45/5,  34-35, ע"ע 1937הספר על תפקודו בשנת - דיווח שנתי של חיל 50
 . /CABTNA/7/124/26,  1936בדצמבר   24,  גור-מכתב מווקופ לאורמסבי 51
 . 263), ע"מ 8199אייל (  52
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הגדול ערבי, נוטה להזדהות עם   ולא הוכיח עצמו. שרתוק הסביר זאת בכך שהפיקוד הזוטר, שרוב

 53מץ להילחם בהם. המתקוממים, וכאשר אין עליו פיקוח צמוד, לא יתא

העשור   מראשית  ארלוזורוב  של  להצעתו  חזרה  הינו  לכך  שהפתרון  סבר  יחידות   –שרתוק  גיוס 

לחיל  כוחות  -יהודיות  לשני  ובעצם הפרדתו  יהודי ממערב   –הספר,  וכוח  לירדן  ערבי ממזרח  כוח 

הכ שמפקד  טען  השאר  ובין  חיובית,  תשובה  ממתן  להתחמק  ניסה  ווקופ  שרתוק,  לפי  וח לירדן. 

מעוניין שאנשיו ירכשו ניסיון משני עברי הירדן, ומכיוון שיש בעייה בשירות יהודים ממזרח לירדן, 

הרי שקשה ליישם הצעה לגיוס יהודים לחיל הספר. הדיון, לפי שרתוק, הסתיים בכך שטען שמכיוון 

למנוע  זכות  שאין  הרי  הכוח,  של  תקציבו  רוב  את  מהווים  המנדט  ממשלת  שגובה  שהמסים 

ווקופ הבטיח לשקול בדבר. מה נגבים מהם, להתגייס אליו. לפי שרתוק,   54יהודים, שרוב המסים 

בפועל, ווקופ לא העלה על דעתו להסכים להצעה, ושלח לשר המושבות מכתב שבו הבהיר שהוא 

 55מתנגד נחרצות לקיומו של כוח יהודי ארצי. 

הספר, במקביל לצמצום -ום של חיל, הוכרז פורמאלית על סיומה של פריסת החיר1936בדצמבר    8-ב

חיל ליחידות  שאפשר  מה  בארץ,  הבריטיים  הצבא  שלהן, -כוחות  הקבע  לבסיסי  חזרה  הספר, 

  56למשימות השגרה ולאימונים.

חיל  1937במהלך   יחידות  המשימות   71הספר  -נקראו  רוב  האזרחיים.  לשלטונות  לסייע  פעמים 

סורי, לאורך בקעת הירדן ולאורך הערבה. -ר ירדני הוגדרו כהפגנת נוכחות, בעיקר לאורך הגבול העב

חטיבה   של  פיקודה  תחת  שנפרסו  היחידות  הוצבו  לירדן,  שממערב  החירום  הצבות  , 16במהלך 

הצבות חירום זמניות של יחידות פרשים נוספות בארץ ישראל    57שאווטס קיבל את הפיקוד עליה. 

(מחוץ לתחום הפעילות הרגיל שלהן, בבקעת הירדן ואזור ראש פינה), היו לשבועיים בין טול כרם 

 58צפת. -לג'נין, ולחודש לאורך כביש עכו

פריל, בא  17-הירדן ב-, היה קריאת המועצה המינהלית של עבר1937-אירוע פוליטי שראוי לציון ב

מחוזה   הסעיף  את  לבטל  עבדאללה,  עבר  1928לאמיר  את  חיל-שחייב  בעלויות  להשתתף  -הירדן 

ספר, ולהקצות את הכסף לחיזוקו של הלגיון הערבי. אמנם לא היה ערך מעשי לקריאה זו, אבל ה

 59הספר וראייתו כמתחרה ללגיון. - היא בישרה על חידוש היחס העויין לחיל

 

 )1938קיץ -אביב – 1937חידושו של המרד הערבי (אוקטובר 
ונוצר חשש מהתפרצות -חידושו של המרד הערבי עורר תסיסה בצפון עבר הירדן, בעיקר בארבד, 

מהומות שם. כדי למנוע מצב זה, וכדי לסייע בהגנה על הגבול הסורי מפני מתקוממים ונשק שנשלחו 

הספר בזרקא. הכוח -, מחצית מיחידות חיל1937קטובר  באו   25-דרכו לארץ ישראל, נשלחו לשם, ב

 
 , העמותה למורשת שרת. 1936באוקטובר  28משה שרת, רישום ביומן,   53
 שם, שם.  54
 הפרק "ז'נדרמריה יהודית?". -הרחבה אודות נושא זה מופיעה בפרק הששי, בתת  55
 . 5, ע"מ 1937דיווח   56
 שם, שם.  57
 . 8שם, ע"מ   58
 ./CO/831/44/13TNA, 1937באפריל   17מזכר של המועצה המינהלית של עבר הירדן לאמיר עבדאללה,   59
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, דבר שעורר חששות שלא Dומחצית מהפלוגה הממוכנת    Bשנשלח כלל מחצית מפלוגת הפרשים  

   60נותרו כוחות מספיקים להתמודדות עם מהומות אפשריות בעמאן.

ננות הגבוהה  והכו  1938שני חצאי הפלוגות בארבד המשיכו לפטרל לאורך הגבול הסורי גם בראשית  

ניתן היה לקדם אליה את כל כוחות -בעבר הירדן הביאה לכך שחרף ההסלמה בארץ ישראל, לא 

 61הספר, כפי שנעשה בעבר.-חיל

הספר בעבר הירדן בעת זו, ביטלה את החשש שאותן יחידות -הצבתן הקבועה של יחידות של חיל

חדש   מצב  יהודים.  הגנת  לצורך  ערבים  עם  לקרבות  להכנס  לבקש ייאלצו  לעבדאללה  אפשר  זה 

למחצה, -הספר, אחרי שהצבתו של אחיו-מקוקס שיסדיר את הצבת בנו הצעיר נאיף  כקצין בחיל

 62טלאל, נדחתה בדיוק מסיבה זו.

בניגוד לטלאל, לא עבר נאיף כל הכשרה צבאית מסודרת, מעבר לקורס במשטרת המנדט, אותו סיים 

דירה, נראה כמקום מתאים להמשך הכשרתו של  הספר, כיחידה אימפריאלית ס-חיל   63בהצלחה. 

הספר על פני הכשרה ביחידה צבאית בריטית, היה היחס המיוחד שיוכל -נאיף. יתרון נוסף של חיל

הוצב נאיף כקצין   1938. בינואר  ותובענינאיף לקבל, שכן נאיף נחשב על ידי קוקס כצעיר בעייתי  

מראש שתעמוד על חצי שנה. לנאיף הותר   הספר בזרקא לתקופה שנקבע -בדרגת לוטננט במטה חיל

 . 64להמשיך לעסוק בתפקידו האזרחי כנשיא בית הדין לערעורים 

נאיף, עשו קריסטל ושאר קציני המפקדה של חיל הספר, מאמצים -בחודש הראשון לשירותו של 

להיקלט. לו  לסייע  כדי  זמן   65גדולים  יותר  בילה  שנאיף  זאת,  לעומת  התברר,  הבאים  בחודשים 

והזניח מאוד את תפקידו הצבאי.  , כי כאשר  1938קוקס ציין בדיווחו מיוני    66בתפקידו האזרחי, 

הספר, חודש וחצי לפני המתוכנן, ניכר היה ששני הצדדים -הוחלט על סיום הצבתו של נאיף בחיל

 67שמחו על כך. 

במקבי המרד,  חידוש  של            עם  הקדמית  המפקדה  הועברה  הירדן,  עבר  אמירות  להגנת  לפעילות  ל 

אל-חיל מג'סר  חיל' מג-הספר  לבסיס  עם -אמע,  מקרוב  להתמודד  שתוכל  בכדי  בצמח  הספר 

הספר, הועסקו ארבע באופן ישיר או עקיף בהתמודדות עם -מתוך חמש פלוגות של חיל  68האירועים. 

לארץ   מתקוממיםישראל, ובין אם בניסיון למנוע חדירת נשק והמרד, בין אם בלחימה בתוך ארץ  

 הירדן, בדרך לארץ ישראל.-ישראל, או לעבר

הספר באזורים השונים, בחודשים הראשונים אחרי חידוש המרד, אופיינו בכך שחילופי  -סיורי חיל

) האקט  ג'ון  הבריטיים,  הפרשים  מקציני  אחד  מועטים.  היו  במהלכם  סיפרHackettהיריות  כי   ) 

הספר למתקוממים, שהביאה לכך -במקרים מסוימים הייתה אף קרבת משפחה בין חיילים מחיל

, היו לא תכליתיים, ושני הצדדים נמנעו מפגיעה זה בזה. קבוצות חמושותשהמרדפים אחרי אותן  

 
 . 10,  5-6, ע"ע 1937דיווח   60
 . 1938להלן: דיווח ינואר  . /COTNA/831/46/6 , 1938הירדן בינואר -דיווח של קוקס על המצב הפוליטי בעבר 61
 . /COTNA/831/41/8, 1937ובמבר הירדן בנ-דיווח של קוקס על המצב הפוליטי בעבר 62
 . /FOTNA/371/17880,  1934הירדן במרץ  -דיווח של קוקס על המצב הפוליטי בעבר 63
 . 1938דיווח ינואר   64
 . /COTNA/831/46/6,  1938הירדן בפברואר -דיווח של קוקס על המצב הפוליטי בעבר 65
 , שם. 1938הירדן במרץ  -דיווח של קוקס על המצב הפוליטי בעבר 66
 , שם. 1938הירדן במאי  -דיווח של קוקס על המצב הפוליטי בעבר 67
 . 10, ע"מ 1937דיווח   68
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חיל נוכחות  עצם  זאת,  שלמרות  ציין  בפעילות -האקט  משמעותי  לצמצום  גרמה  בגזרה,  הספר 

 69המתקוממים.

הספר בחודשים אלה, הן בנוגע לגזרת הפעילות והן בנוגע לעצימות -אופייני לפעילות חיל-אירוע לא

הספר נשלחה לסייר לאורך גבול -. יחידת פרשים של חיל1937בנובמבר    14-הפעילות, התרחשה ב

כחלק מפטרול של הגדוד השני של רג'ימנט המפשייר   70קאסי,-לבנון, בין הכפרים פסוטה ודיר אל

)Hampshire עקב ידיעות מודיעיניות שמתקוממים אמורים להגיע לאזור. הסיור המשותף נתקל ,(

בקבוצת החמושים, ואחרי קרב יריות, הרג שלושה מהם, פצע מספר חמושים נוספים והבריח את 

 71השאר. 

), שהחליף את Wavellגנרל ארצ'יבאלד וויוול (-החדש, לוטננט  GOC-במהלך דצמבר, בהוראת ה 

- , אורגנו פטרולים משותפים של שוטרים רכובים ושל יחידות פרשים של חיל1937דיל באוגוסט  

ספר. הפטרולים התקיימו בכפרים, בגליל המרכזי, בין עכו לצפת, ומטרתם לא הייתה להתנגש ה

 72ולמנוע מהן גישה למחסה ומזון.  ישירות עם קבוצות מתקוממים שפעלו באזור, אלא להתישן

חמושות,  קבוצות  של  גדולה  נוכחות  בו  שהייתה  באזור  המשותפים  הסיורים  פעילות  במהלך 

לבין אנשי הפטרול הרכוב, שמחזקות את טענתו של  בין מתקוממים  התרחשו שתי תקריות אש 

ך לכפר האקט בדבר ההשתדלות ההדדית להימנע מפגיעה: בתקרית הראשונה, שהתרחשה בסמו

איש. אחרי חילופי אש,   30-20בדצמבר, נתקל הפטרול בקבוצה חמושה שמנתה    18-17שעב, בליל  

נסוגו המתקוממים. הבריטים דיווחו שיש מודיעין ששני חמושים נהרגו, אך בשטח עצמו לא נמצאו 

בדצמבר, התנהל קרב במשך למעלה  23-לכך עדויות. בתקרית נוספת, שהתרחשה בסמוך לסח'נין ב

איש. המתקוממים נסוגו,   70-60מחמש וחצי שעות, בין פטרול רכוב לקבוצת מתקוממים שמנתה  

הספר נפצע, סוס נהרג, שני סוסים -מבלי שיש ראיות לכך שספגו נפגעים כלשהם. לוחם אחד מחיל

אותרה  הרכוב,  לפטרול  החמושה,  הקבוצה  בין  המגע  שנותק  אחרי  נעלמו.  סוסים  ושני  נפצעו 

שהוזעקו לאזור. יחידות סדירות הגיעו גם הן לגזרה, וכיתרו את    RAFי מטוסים של  הקבוצה על יד 

  73הרוגים.  18הקבוצה, שספגה 

הספר, הוסיפה להיות חיובית ברובה: בדיווח שהעביר -חוות הדעת של פיקוד הצבא על פעילות חיל

הספר. הוא כתב לשר המלחמה כי למרות -למשרד המלחמה, הוא ציין לטובה את פעילות חיל  וויוול

- שהכוח נדרש להחזיק באופן קבוע ארבעה מתקנים, בכל זמן הייתה לפחות יחידה אחת של חיל

הספר ששהתה מחוץ לבסיס, וביצעה סיורים ממושכים, שחלקם נמשכו מספר שבועות, גם בשיא 

י לפעילות סיור זו הייתה תרומה גדולה לשמירה על הביטחון בגזרת צפון בקעת החורף. וויוול כתב כ

 74הירדן. את דבריו סיים וויוול בדברי שבח אישיים לקריסטל, אותו ראה כאחראי להצלחה זו. 

 

 
69 37. -(Barnsley: Leo Cooper, 2003), p. 36 The Pursuit of Exactitude –Shan Hackett  ,Roy Fullick

See: Fullick. 
 כיום המושב אלקוש.  70
,  4, ע"מ 1938באפריל   7, 1938למרץ   1937דיווח של וויוול לשר המלחמה על הפעילות הצבאית בין אוקטובר   71

TNA/WO/32/9401 .להלן: דיווח וויוול . 
 . 5שם, ע"מ   72
 . TNA/AIR/5/1247, 1938בינואר    15,  1937צעית בחודש דצמבר על פעילות מב  RAFדיווח של מודיעין  73
 . 14-15דיווח וויוול, ע"ע   74
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 )1938הירדן ( -הספר בעבר-שאלת פריסתו של חיל
וגברה תנועת  ככל שהתקדמה בניית גדר הצפון לאורך הגבולות עם לבנון וסוריה, ה קבוצות לכה 

הירדן. פיק היה מודע לבעייה, וכתב לקוקס שיש להיערך -מסוריה לארץ ישראל, דרך עבר  חמושות

  75הספר ערוכים לקראתו.-למצב זה, שכן כרגע לא הלגיון ולא חיל

הירדן לא המשיכו לארץ ישראל, וסייעו להגברת המתיחות  -שחדרו לעבר  הקבוצות החמושותחלק מ

באמירות. המשבר המחריף עורר מחדש את השאלה, מי אמור להתמודד עם מתיחות זו, הפנימית  

וה-חיל קוקס  וויוול,  הלגיון.  או  (  AOC- הספר  האריס  ארתור  שהדרך Harrisהחדש,  טענו   ,(

  76הספר בפלוגה ממוכנת נוספת.-להתמודד עם הבעייה, היא באמצעות הגדלת חיל

עצמו -הספר ועם צמצום כוחו של הלגיון עליו הוא-חילבמשך שנים נחשב פיק למי שחש בנוח עם  

הלגיון.  חיזוק  את  תבע  ולא  המאבק    77פיקד,  בראש  עמד  לא  שפיק  טוענים  ירדנים  היסטוריונים 

חיל את  שחיזק -להגדיל  המדבר,  פטרול  של  הרעיון  את  אהד  לא  הוא  שמלכתחילה  כיון  הספר, 

לדבריהם אחרי שהוקם פטרול   78מעמדם של השבטים הנומאדיים באמירות, על חשבון יושבי הקבע.

ברור שכל חיזוק של הלגיון, יתבטא בחיזוקו המדבר והפך בהמשך לרג'ימנט המדברי הממוכן, היה  

   79וי בתוך הלגיון, ובחיזוק מעמדו של מפקדו הישיר, גלאב.ושל הכוח הבד 

הסלמת המרד והחשש מהתפשטותו מזרחה, חוללו שינוי מוחלט בגישתו של פיק לשאלה מי צריך 

ר שיש לחזק את הספר. כאשר נשאל לדעתו בעניין, השיב שהוא סבו-לקבל חיזוק, הלגיון או חיל 

את הסתירה    80חיילים נוספים.   150חיילים ושני קצינים באופן מיידי, ובהמשך לגייס    50-הלגיון ב

המדבר לתביעתו הנוכחית לחיזוק הלגיון, ניתן ליישב בכך שבמכתב אישי -בין יחסו החשדני לפטרול

  81וי של גלאב.ולקוקס, פיק הציע הפרדה מוחלטת בין הלגיון לבין הכוח הבד

- ) החליט, אחרי ששקל את חוות הדעת של ה McMichaelהנציב העליון החדש, הרולד מקמייקל (

AOCה ,-GOC   וקוקס, לדחות את בקשת פיק ולסרב גם לאמיר, שביקש שהלגיון יוגדל ללא קשר

הספר, שכן הדבר חשוב לביטחון הפנימי של האמירות. במקום זאת החליט מקמייקל -להגדלת חיל

הספר. כדי לפצות את האמיר, הוצע ליישם את בקשתו -פלוגה ממוכנת נוספת לחיללדחוף להקמת  

האמיר סבר שאין שום סיבה   82חיילים ושני קצינים.   50- המקורית של פיק, ולהגדיל את הלגיון ב

הספר, ובמקביל לבקשתו להגדיל את הלגיון ללא קשר לשאלה אם יחוזק -לקשר בין הלגיון לחיל

    83הספר מארץ ישראל.-הירדן יחידות של חיל-, להעביר לעברOCG-הספר, ביקש מה-חיל

הספר  -הספר, היה הגעתו למסקנה שבזמן הנוכחי חיל-מניע נוסף לשינוי בגישתו של פיק ביחס לחיל

הירדן. במספר אירועים נפרדים התחוללו תקריות חמורות -הוא גורם שמייצר חוסר יציבות בעבר

בבקעת הירדן,  הספר-הותקף כוח של חיל 1938ביולי  19-הספר: ב-חילשבהן היה חלק גדול לאנשי 

ידי   חמושהעל  התקרית קבוצה  ובסוף  השיב אש,  הכוח  הנהר.  של  המזרחי  עליו מעברו  שירתה   ,

 
 . Peake's Papers, IWM, box 2, 1938במאי    3, מכתב מפיק לקוקס 75
 . להלן: מכתב מקמייקל. /COTNA/831/50/7, 1938ביולי   26  ,מקמייקל לשאקבורו ממכתב  76
77 Robins, p. 53. And: Abu Nowar (1989), p. 173. 
78 Jarvis, p. 62. 
79 216.-Royle, pp. 215 
 מכתב מקמייקל.  80
 . Peake's Papers, IWM, box 5,  1938במאי   16ס, מכתב מפיק לקוק  81
 שם.  82
   ./COTNA/831/46/6, 1938דיווח של קוקס על המצב הפוליטי בעבר הירדן ביוני  83
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, הגיעו AOC-הירדן וה-הסתבר שנפגעו אזרחים תמימים מעבר הירדן. קוקס, מזכיר ממשלת עבר

שבסופ תחקיר,  לבצע  כדי  האירוע  כוח  למקום  מפקד  נוקה  חשש הספר-חיל ו  שנוצר  מאחר   .

והבהיר לו שיש לשמור על מעמדו של   שהתקרית תגרום למהומות, זימן עבדאללה את מושל עג'לון

הספר, שכן הוא רשות בלתי ניתנת להפרדה של האמירות. כדי לציין בצורה בולטת את חיסול -חיל

   84התקרית, הזמין האמיר את קריסטל וכמה מקציניו, לארוחה רשמית אצלו. 

יותר אירעה תקרית נוספת בכפר שנמצא בין ארבד לבקעה כשקצין ערבי ש -ל חילחודש מאוחר 

מנהל מחוז כורה, כאשר זה לא נענה לבקשתו להוביל אותו אל מקור המים של -הספר הכה את תת

חיל פיקוד  את  אילצה  התקרית  כמספקת.  לקצין  שנראתה  במהירות  והפקידות -הכפר,  הספר 

אחרי תקרית זו, כתב פיק    85הבריטית הבכירה לנקוט במהלכי פיוס, והקצין המכה נעצר ונשפט. 

הספר ממזרח לירדן יוצרת בעיות, מכיוון שהוא פועל בצורה שמקוממת את  -לות חיללקוקס שפעי

הספר יתרכז בפעילות רק ממערב לירדן -האוכלוסייה האזרחית. מסיבה זו, טען פיק, עדיף שחיל

  86ויותיר ללגיון את הפעילות ממזרח לנהר. 

 

 ) 1938/9חורף  – 1938קיץ -המרד בשיאו (אביב
ילות קרבית בעצימות נמוכה (הפצוע בחילופי האש ליד סח'נין, היה הנפגע אחרי שנה וחצי של פע

- הגיעה פעילות חיל  1938החל מאביב    87),1937הספר בפעילות מבצעית, לכל אורך  -היחיד של חיל 

קבוצות ה עם  התנגשויות  של  רב  במספר  חלק  נטל  הוא  הרצופה,  הפעלתו  במהלך  לשיא.  ספר 

מכוח שכלל גם יחידות סדירות. זירת הפעילות העיקרית של מתקוממים, כשבדרך כלל פעל כחלק  

קבוצות הספר חזרה להיות בקעת הירדן. הכוח הופעל בשתי גדות הנהר, במטרה למנוע חדירת  -חיל

 ונשק לארץ ישראל.  חמושות

, נהדף על ידי מגיניו אחרי 1938פברואר    28-ניסיון לתקוף את הקיבוץ טירת צבי שבעמק בית שאן ב 

של   בשלושה -חיל  88שעות.קרב  המשמעותית  פריסתו  חרף  לסייע,  בזמן  להגיע  הצליח  לא  הספר 

 בסיסים בגזרה. 

:  1938במרץ    4-הספר, אירעה ב-תקרית ראשונה בהיקף משמעותי, בה נטלו חלק יחידות של חיל

אל וסלת  יאמון  הכפרים  ליד  קבוצות מתקוממים  של  ריכוז  על  מודיעיני  דיווח  חרתיה, -בעקבות 

ריטים לגזרה את הגדוד הראשון של רג'ימנט בורדר ואת הגדוד השני של רג'ימנט מערב שלחו הב

הספר, וביחד -. לכוחות אלה צורפו גם חיילים של חילRAF-קנט של המלכה, לצד מטוסים של ה

  89הרוגים. 70-, ולהסב להן כהקבוצות החמושותהצליחו לכתר את 

הפיקוד הבריטי להכריז על יצירת אזורים צבאיים, את    1938ההחמרה באירועי המרד הביאה ביולי  

ה בתחומן.  שפועלות  החמושות  בקבוצות  בטיפול  שיתמקדו  למפקדים,  אותם    GOC-ולהכפיף 

), שהחליף את וויוול, שינה את פריסת הכוחות Hainingגנרל, רוברט האדן היינינג (-החדש, לוטננט

 
 . 1938להלן: דיווח קוקס, יולי   , שם. 1938על המצב הפוליטי בעבר הירדן ביולי   דיווח של קוקס  84
 , שם. 1938דיווח של קוקס על המצב הפוליטי בעבר הירדן באוגוסט  85
 . Peake's Papers, IWM, box 2,  1938באוגוסט   17,  מכתב של פיק לקוקס 86
 . 57, ע"מ 1937דיווח   87
 . 866-869סת"ה (כרך שני), ע"ע   88
 . /COTNA/733/366/3,  1938במרץ  22,  גור -דיווח של מקמייקל לאורמסבי  89
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ה לה, מונה קריסטל למפקד אזור בקעת בארץ, במטרה להגדיל את יעילותן. כביטוי להערכה שזכ

 90לוחמים.   52הירדן מהכינרת ועד ליריחו, כשממזרח לירדן, הוכפף אליו גם כוח של הלגיון שמנה  

קבע  דרך  שהו  החמושות,  מהקבוצות  שחלק  מכיוון  הירדן,  גדות  שתי  על  השתרע  הצבאי  האזור 

הודיות, ומיהרו לשוב מזרחה. ממזרח לירדן, חצו אותו מערבה כדי לתקוף מטרות בריטיות או י

הצורך בפיקוד אחיד משתי גדות הירדן, היה האחת הסיבות להתנגדות קוקס להמלצת פיק להגביל 

 91הספר ממזרח לירדן.-פעילות חיל

וחורף   חיל  1938בסתיו  פריסת  פלוגה  -הייתה  בית שאן בשיאה: מחצית  בעמק  , מחצית Dהספר 

 ביסאן אה אנשי מילואים, הוצבו במשולש שבין ארבד,  , שלוש מחציות פלוגות פרשים ומMפלוגה  

אמע. מחצית פלוגת פרשים פעלה באזור ראש פינה, 'מג-וצמח, כשהמפקדה הקדמית חנתה בג'סר אל

התאמנה   Mהוצבה בג'יפתליק ופטרלה לאורך דרום ומרכז הבקעה; מחצית פלוגה    Dמחצית פלוגה  

 92במעאן, ושני חצאי פלוגות התאמנו בזרקא.

התוקפים היו קבוצת מתקוממים שהגיעו   93בספטמבר הותקף לראשונה קיבוץ מעוז חיים.   20-ב

 94הספר התנגש בה, והיא נסוגה מעבר לנהר ללא אבידות משני הצדדים. -הירדן. כוח חיל-מעבר

הספר מספר התנגשויות עם מתקוממים הן בעמק בית שאן והן ליד -בספטמבר היו לחיל  27-וב  26-ב

מספר נפגעים, והן נמלטו אל מעבר לגבול (לעבר   לקבוצות החמושותומן הוא הסב  ראש פינה, ובסי

 95הירדן ולסוריה). 

בת    1938באוקטובר    10-ב חמושה  מנתה    25קבוצה  העליון,  הנציב  דיווח  פי  (על  קבוצת אנשים 

הירדן, תקפה את קיבוץ מעוז חיים. ההתקפה נבלמה על - איש) שהגיעה מעבר  80-כ  המתקוממים

חיל כוח  הגיעו  ובהמשך  ההתקפה,  על  מוקדם  מודיעין  שקיבלו  וחבריו,  היישוב  נוטרי  הספר -ידי 

מרוביהם נתפסו. על    9-הרוגים ו  11, וסייעו בהכרעת הקרב, שבסופו היו למתקוממים  RAFומטוסי  

הספר הרג שניים מהמתקוממים, ומגני הקיבוץ הרגו את השאר. מפקד -ח חיל, כו "ההגנה" פי דיווח  

 96), נפצע בידו ופונה לקיבוץ.Evansהספר, קפטן סימור אוונס (-כוח חיל

שלושה   97עמל. -הותקפו ארבעה נוטרים יהודים על ידי מתקוממים, בסמוך לתל  1938בדצמבר    2-ב

הספר הגיע במהירות, ופתח במרדף משולב, שבו השתתפו -נהרגו והרביעי הסתתר וניצל. כוח חיל

, הקבוצה החמושהמחברי    15וכוח של פלגות הלילה המיוחדות. בסיום המבצע נהרגו    RAFמטוסי  

 98הספר, שנפצע קשה ומת מפצעיו. - והנפגע היחיד לכוחות הבריטיים היה קצין ערבי מחיל

התרחשה תקרית נוספת, כאשר שני נוטרים יהודיים הותקפו ונפצעו ליד ביסאן,   1938דצמבר  ב  12-ב

הספר לא הצליח -על ידי קבוצה חמושה שהגיעה מעבר הירדן, ושבה לשם אחרי התקיפה. כוח חיל

 
 . 1938דיווח קוקס, יולי   90
 . /COTNA/831/46/6, 1938דיווח של קוקס על המצב הפוליטי בעבר הירדן בספטמבר  91
 . /COTNA/733/366/4, 1938בדצמבר   1- , נכון למך פריסת יחידות בריטיות בארץ ישראל ובעבר הירדןסמ 92
 בספטמבר. 15- הקיבוץ נקרא אז "מעוז". השם "חיים" נוסף מספר ימים אחר כך, לזכר חיים שטורמן, שנהרג ב 93
 . TNA/CO/733/366/4, 1938דיווח של מושל הגליל ועכו, קירקברייד, על האירועים במחוז בספטמבר  94
 שם.  95
 . /COTNA/733/366/4,  1938בדצמבר   McDonald,(  3(  מקדולנדשר המושבות מלקולם דיווח של מקמייקל ל 96

 . 870-869וגם: סת"ה (כרך שני), ע"ע  
 כיום ניר דוד.  97
 . /COTNA/733/398/2,  1938בדצמבר   29,  דיווח של מקמייקל למקדולנד 98
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הספר יצר מגע  -מספר ימים אחר כך נפצע יהודי נוסף באותו אזור. כוח חיל  99ללכוד את הקבוצה. 

 100עם התוקפים, הסב להם מספר נפגעים, והם נסוגו לעבר הירדן. 

הספר, החשדנות -חרף אירועים אלה שנדמו כתחילתו של שיתוף פעולה בין היישוב היהודי לבין חיל

- ד (לימים כפר רופין), ועקיבא (לימים נוהבין הצדדים נותרה גבוהה. כאשר הוקמו היישובים מס 

, הגיעו קריסטל וכמה קצינים מקומיים,  1938בנובמבר    25-איתן) במסגרת יישובי "חומה ומגדל", ב 

נוטרים רשמיים,  ומתן, נאלצו כל המתיישבים שלא היו  ותבעו את הורדת הנקודות. אחרי משא 

רה שנתפסה בעיני הנוטרים היהודים כסיור  לעזוב את הנקודות, וקריסטל וקציניו סיירו בתוכן בצו

 101למטרות איסוף מודיעין. 

 

 ) 1939אמצע  – 1938הספר (סוף -דעיכת המרד וחידוש הויכוח על חיל
כתב   1938בדצמבר    18-הספר, פיק נותר ספקני ביחס אליו. ב-למרות היקף הפעילות הגדול של חיל

ומות יותר נזק מתועלת. פיק טען שרצוי פיק לקוקס, כי מדובר בכוח לא אמין, שגורם בהרבה מק

  102לרכז את הכוח כולו בעמק בית שאן, שם יגרום פחות נזק.

- האריס, שאחרי מספר חודשים בארץ, הגיע למסקנה שחיל  AOC-עמדתו של פיק זכתה לגיבוי מה

למפקד  ה האריס  ששלח  במכתב  מועיל.  אינו  תת-במזרח  RAFספר  האוויריה -התיכון,  מרשל 

, הקבוצות החמושותהספר עם  - ), הוא טען שהתנגשויות האש של חילNicollבסון ניקול (הייזלטון רו

הן ברובן הצגות, שבהן יורים בעיקר באוויר, ולא על מנת לפגוע. האריס אמר שבעת זו, אפשר לראות 

בעיקר למשימות של מניעת עבירות תנועה". האריס   את הכוח הקיים כנאמן רק למפקדיו וכ"כשיר

סבר שגם הלגיון הוא חסר ערך, ולכן הוא הודיע שהוא וקריסטל ייצאו לקפריסין לבחון אפשרות 

 103הספר.-של חיילים תורכיים לחיל

(הן וויוול והן היינינג)   GOC-עמדתם של האריס ופיק לא הייתה מקובלת על קוקס, מקמייקל וה

הספר הביאה תוצאות חיוביות. מסקנות אלה הובילו אותם להמליץ למשרד -ת חילשטענו שפעילו 

הפלוגות  בשתי  הציוד  וחידוש  שלישית,  ממוכנת  פלוגה  להקמת  מיוחד  תקציב  לאשר  המושבות 

האחרות. להקים    104הממוכנות  האם  בשאלה  לדיון  חלקי  כמענה  הוצעה  הנוספת  הפלוגה  הקמת 

 105כגורם חיצוני. ז'נדרמריה בארץ, כחלק מהמשטרה או 

פלוגה ממוכנת שלישית, וששית בסך הכל. הפלוגה   ההספר נוספ-בוצע מהלך זה ולחיל  1939במהלך  

, צויידה במשאיות של חברת שברולט, שהוכיחו עמידות טובה בהרבה מזו של רכבי Lהששית, פלוגה  

הממוכנות נעשה מהלך הדרגתי של הוצאת רכבי הקומר גם משתי הפלוגות    1939הקומר. במהלך  

 
 שם.  99

 , שם. 1939בינואר   16,  דיווח של מקמייקל למקדולנד 100
 . 857סת"ה (כרך שני), ע"מ   101
 . Peake's Papers, IWM, box 2, 1938בדצמבר   18, מכתב מפיק לקוקס 102
 . TNA/AIR/23/765, 1938בספטמבר  5מכתב מהאריס לניקול,   103
 , 1938באוקטובר   29;  1938בספטמבר   12; 1938באוגוסט    9,  מכתבים ממקמייקל למקדונלד 104

TNA/CO/831/45/2 . 
 מופיעה בפרק השישי.  ף שנות השלושים,הדיון בשאלת הקמת ז'נדרמריה בסו הרחבה אודות   105
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מאי-חיל   106האחרות.  גדול  כעת  היה  מפקד  -הספר  של  התקינה  דרגת  שונתה  לכך  ובהתאם  פעם, 

 107קיבל קריסטל דרגת קולונל.  1938הכוח. בסוף 

של   הראשונים  החודשים  של    1939שבעת  הסיום  לחודשי  ישיר  המשך  שרמת 1938היו  למרות   ,

  108הפעילות בהם, הלכה וירדה. 

. מינואר עד אמצע בצפון בקעת הירדןספר בארץ ישראל הוסיפה להיות  ה-עיקר הפעילות של חיל

), בניסיון לטהר את השטח שבין Royal Scots Greyפברואר הוכפף לקריסטל גם גדוד בריטי סדיר (

 109צמח לג'יפתליק מפעילות קבוצות מתקוממים.

הייתה גם שנה של חילופים בצמרת הפקידות הבריטית בעבר הירדן: פיק וקוקס סיימו את    1939

וגלאב לא נחשבו  ידי גלאב וקירקברייד, בהתאמה. אף על פי שקירקברייד  תפקידם, והוחלפו על 

והעדיפו את חיזוק הלגיון,  -לאוהדים לחיל פעלו  הספר,  פעולה בין הבשיתוף    באופן שפגעהם לא 

חיל לבין  הערביהספר-הלגיון  המרד  של  האחרונים  בשלביו  בשיאו  שהגיע  עבר,  הירדן, -. ממשלת 

הספר והלגיון. ראש ממשלת -מצידה, ניהלה משא ומתן עם הבריטים לגבי מערכת היחסים שבין חיל 

הספר אין כל -הדא, אמר לשר המושבות מקדונלד שהוא משוכנע שלחיל-הירדן, תופיק אבו אל-עבר

הירדן, ועדיף לאמירות שהלגיון יחוזק ויבוסס. הוא הוסיף שהרכבו האנושי -מבחינת עברמשמעות  

חיל עבר-של  של  הפנימי  בביטחונה  הקשורה  לפעילות  הנוגע  בכל  ערך  לחסר  אותו  הופך  -הספר 

אל  110הירדן.  אבו  ציין  נוספת  לשאת -בשיחה  צריכה  שהאמירות  הקובע  הסעיף  שמחיקת  הדא 

חיל  ששיתב ת-מעלות  בפועל הספר,  יוצא  לא  שהכסף  (הגם  הלגיון  לחיזוק  נוספים  כספים  שחרר 

 111מקופת האמירות).

של הספר, בפיקודו של מלאזם סידקי דיב איפן, את חטיפתו  -בפברואר סיכלה יחידה של חיל  27-ב

בפברואר ותחילת מרץ התברר   112פקיד בריטי לסוריה על ידי קבוצה חמושה, שנמלטה להרי עג'לון. 

פעילות החמושות  שעיקר  תגבור   הקבוצות  על  הורה  וקריסטל  הירדן,  של  המזרחית  לגדה  עברה 

חיל ב-כוחות  המזרחית.  בגדה  ומפקד   13-הספר  טגארט,  היינינג,  עם  דיון  מקמייקל  כינס  במרץ, 

) סונדרס  החדש,  הנמוכה Saundersהמשטרה  האלימות  רמת  לשמירת  דרכים  להציע  שנועד   ,(

האינטנסי הפעילות  בעקבות  שלטווח שהושגה  הייתה  הנוכחים  כל  של  מסקנתם  הצבא.  של  בית 

הספר ממערב לירדן. מקמייקל ציין שלאמיר לא תהיה בעייה עם -הארוך רצויה השארת רוב חיל

הספר, אשר כפוף לו באופן סמלי בלבד, בניגוד ללגיון, -החלטה כזו, שכן הוא לא מרגיש כל קשר לחיל

  113אותו רואה עבדאללה כצבאו הפרטי. 

אמע, וכוח משולב של 'מג-ג'סר אל-גדולה, דרומית לכביש ארבד  קבוצה חמושהבמרץ זוהתה    11-ב

במרץ כונסה ישיבה, שבה נטלו    14-ב  114, תקף אותה והיא נמלטה.RAFהספר, הלגיון ומטוסי  -חיל

 
 . . 1939. להלן: דיווח TNA/AIR/2/5069,  31-32, ע"ע 1939הספר על תפקודו בשנת - דיווח שנתי של חיל 106
 . 65שם, ע"מ   107
 . 4שם, ע"מ   108
 . 4, ע"מ 1939דיווח   109
 . /CO/831/50/18TNA, 1939בינואר    16,  אל הדא לבין מלקולם מקדולנד - קטעים מתוך שיחה בין תופיק אבו  110
 שם.  111
. וגם: המלצה של קריסטל על  /COTNA/831/51/8,  1939הירדן בפברואר -דיווח של קוקס על המצב הפוליטי בעבר 112

 . להלן: עיטור איפן.433/17-, אמ"י, מ 1940בינואר   8) לאיפן,  EGMהענקת מדליית האומץ של האימפריה (
 . 469מ ), ע" 8199אייל (  113
 . 4-5, ע"ע 1939דיווח   114
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(שחיל השמינית  הדיוויזיה  מפקד  קריסטל,  גודוין-חלק  גנרל  מייג'ור  פיקודה),  תחת  פעל  -הספר 

בצפון  Godwin-Austen(אוסטן   לדון בהחרפת המצב  ומספר קצינים צרפתיים, במטרה  גלאב,   ,(

הספר למבצע משותף בהרי כורה -בחודש אפריל יצאו הלגיון וחיל  115הירדן ובגבול עם סוריה. -עבר

ועג'לון במטרה לטהר את המקום ממתקוממים שהטילו אימה על הכפרים הסמוכים, וניסו לחדור 

 20-ב  קבוצות חמושותרת מבצע זה, היו לטור המשותף מספר התנגשויות עם  לארץ ישראל. במסג

 116הספר לא היו נפגעים. -רובים. ללגיון ולחיל  5מורדים, ונתפסו  11באפריל, שבהן נהרגו  23-וב

במאי, וסיכם   2-כדי לתאם עם הצרפתים את המשך הפעילות לאורך הגבול, ביקר קריסטל בדמשק ב

הצרפת הפיקוח  הגברת  הגבול.על  של  הסורי  ובסוף   117י מעברו  עצמה  הוכיחה  הצרפתים  פעילות 

הספר -לאורך הגבול וניתן היה להחזיר את יחידות חיל  הקבוצות החמושותהחודש ירדה פעילות  

  118לשגרת אימונים בזרקא.

למרות השיפור במצב הביטחוני פעולות טיהור נוספות התקיימו מעת לעת, ובסוף יוני נשלחו יחידות 

יולי בוצעו שלוש פעולות -חיל הספר למבצעים משותפים נוספים עם הלגיון באזור כורה. במהלך 

 119משותפות עם הלגיון ועם הצרפתים בעמק הירמוך. 

הירדן, עד -(שהסתתר בעבר  הספר ללכוד את מחליפו של יוסף סעיד אבו דורא-בסוף יוני הצליח חיל

הספר,  -עזיז דרויש, שנחשד כאחראי למותו של קצין חיל-), עבד אל1939שנתפס בידי הלגיון ביולי  

  1938.120בדצמבר  2-שנהרג ב

ביולי   26-אירוע חריג בתוך הרגיעה היחסית שהשתררה במהלך חודש יולי בעמק בית שאן, אירע ב

הספר, שעסקו בטיפול מניעתי -יחידת הרפואה של חילכשנרצחו שלושה עובדים ערבים של    1939

המשטרה עצרה שני עובדים יהודים של חברת החשמל בחשד   121אמע.'מג-נגד מלריה באזור ג'סר אל

כנקמה.  הרצח  את  אך   122שביצעו  לדין,  עמדו  השמונה  וכל  בהמשך  נעצרו  נוספים  יהודים  ששה 

 123זוכו. 

ממזרח לירדן בהיקף מצומצם, בעיקר לצורך הגנה במהלך אוגוסט נמשכה הפעילות נגד מתקוממים  

אש.  חילופי  התרחשו  שלא  כמעט  אך  הנפט,  צינור  חיל  124על  של  המודיעין  הדגישו -דיווחי  הספר 

הוועד  של  נציגים  של  הסתה  פעילות  עקב  להשתנות,  יכולה  זו  אבל  יחסית,  רגיעה  ישנה  שבאזור 

 125הערבי העליון באזור.

ה בתחילת ספטמבר לא הביאה לשינוי מיידי בפריסתן של יחידות פריצתה של מלחמת העולם השניי

 הספר, אבל בתוך מספר חודשים היא חוללה בו את המפנה הגדול בתולדותיו.  -חיל

 
 . 5, ע"מ 1939דיווח   115
 . 5, ע"מ  1939וגם: דיווח . /COTNA//8831/51, 1939הירדן באפריל  - דיווח של קירקברייד על המצב הפוליטי בעבר 116
 . 6, ע"מ 1939דיווח   117
 . 5, ע"מ 9193וגם: דיווח  .  /COTNA//8831/51, 1939 מאיהירדן ב - דיווח של קירקברייד על המצב הפוליטי בעבר 118
 . 7ע"מ   1939דיווח   119
 שם, שם.  120
 . TNA/AIR/23/790,  1939על עשרת הימים האחרונים בחודש יולי  דיווח מודיעין על אזור עמק הירדן   121
 , שם. 1939על עשרת הימים הראשונים בחודש אוגוסט  דיווח מודיעין על אזור עמק הירדן   122
 ),  2010  א"תשע-ע"תש  ספטמבר  תשרי- אלול( 5,  סגולה מרדכי אשל, "הרוצח ממנחמיה",  123

https://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=22989 
 . 7, ע"מ 1939דיווח   124
ולעשרת הימים האחרונים בחודש    1939על עשרת הימים באמצע חודש אוגוסט דיווחי מודיעין על אזור עמק הירדן   125

 . TNA/AIR/23/790, 1939אוגוסט 
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 לקראת ובמהלך מלחמת העולם השנייה –פרק עשירי: חיל הספר כצבא 

 1940-1938מז'נדרמריה לכוח צבאי 
התהליך הטבעי של פרישתם של הקצינים הוותיקים מתקופת הז'נדרמריה, שהתקיים לאורך שנות 

וגודווין, שינה באופן משמעותי את אופיין של  ג' סמית'  וויגאן,  והגיע לשיאו בפרישת  השלושים, 

חיל בסוף  -פלוגות  דורות    1938הספר.  חילופי  במעין  שלב משמעותי  הייתה  ופרישתו  וויגאן,  פרש 

הספר שירתו בעיקר קצינים, שהיו צעירים בהרבה מדור ההקמה -ביחידות השדה של חיל  1. בכוח

חיל נרכש -של  שלהם,  הניסיון  ושמעט  הלאה,  ולהמשיך  ספורות,  שנים  בו  לשרת  שתוכננו  הספר, 

 בצבא הסדיר. 

פעם. -הספר גדול יותר וחזק יותר, מכפי שהיה אי-כאשר פרצה מלחמת העולם השנייה, היה חיל

הבריטיים פר השבועיים  המודיעין  דיווחי  אך  כולו,  האזור  את  זעזעה  אמנם  המלחמה  של  יצתה 

חיל  מגזרת של  הבריטים.-הפעילות  את  אוהדים  באזור  הערבים  כי  טענו  השבועיים   2הספר, 

 הראשונים של המלחמה היו השקטים ביותר בבקעת הירדן והכינרת, מאז תחילת המרד הערבי. 

ה   18-ב פורקה  חילבספטמבר  שהחזיק  הקדמית  אל-מפקדה  בג'סר  שלוש 'מג -הספר  אחרי  אמע, 

 3שנים, וקריסטל חזר לזרקא באופן קבוע.

הספר טור ייעודי להגנת צינור הנפט. טור זה (שנקרא -בחודש וחצי הראשונים למלחמה הפעיל חיל

באוקטובר נתקל טור זה, ליד כפר   5-) כלל גם פרשים וגם רכבים משוריינים. בLawcol  –"לוקול"  

, שהיה בדרכו מיבנאל לג'וערה. כוח "ההגנה"תבור, בכוח שכלל מחצית מקורס מפקדי כיתות של  

הספר, שבתחילה זיהה -שהובל על ידי משה דיין ומרדכי סוקניק, נעצר על ידי כוח חיל  "ההגנה "

כ מתקוממיאותם  החמושים   ם קבוצת  את  זיהה  איפן,  דיב  סידקי  מלאזם,  הכוח,  מפקד  ערבית. 

  43כיהודים, והורה לכתרם מבלי לפתוח באש. אחרי מספר דקות, נכנע הכוח היהודי, ואנשיו (שמנו  

אחד מחברי "ההגנה", אבשלום טאו, כיוון נשקו לעבר חיילי    4איש) הסגירו עצמם לחיילי הטור.

לתקרית זו היו השלכות ארוכות   5.נשקו  את  ק יחמיר את המצב, והניחהספר, אך הבין שהדבר ר-חיל

טווח על יחסי היהודים והבריטים, שכן היא המחישה את סיום שיתוף הפעולה הצבאי מימי המרד 

הערבי. עם זאת, העובדה שלא היו נפגעים באירוע, תודות לאופן ניהול האירוע על ידי איפן, מנעה 

נוספת. אפשרית  ליחידות   15-ב   6הסלמה  חזרו  ויחידותיו  משימתו  את  "לוקול"  סיים  באוקטובר 

  7האם שלהן. 

, בהשתתפות מג'אמע וליד ביסאן-בדצמבר נערכו שני מבצעים גדולים בג'סר אל  5-בנובמבר וב  28-ב

הספר הזמינות, ותגבורות של יחידה בריטית וכוח של הלגיון הערבי, במטרה ללכוד -כל יחידות חיל

 
 . 434/49- מ  ,הספר, בעניין תנאי פרישתו, אמ"י-) מוויגאן למפקד חיל 1939מכתב ללא תאריך (כנראה נשלח במהלך  1
 , שם. 1939על עשרת הימים הראשונים בחודש ספטמבר דיווח מודיעין על אזור עמק הירדן   2

הם, סתרו דיווחים אחרים, אך גם  הספר מתקופה זו, הנוגעים לאזור הפעילות של- ראוי לציין כי דיווחי המודיעין של חיל
 הדיווחים האחרים, סברו שחולשת הערבים, תימנע מהם לבטא באופן אלים את עוינותם לבריטים. 

 . 9, ע"מ 1939דיווח   3
 , 1939על המתרחש במחוז במחצית הראשונה של אוקטובר   )Championדיווח של מושל הגליל, צ'מפיון ( 4

TNA/CO/733/398/11  40-39), ע"ע  1977(ירושלים: עידנים,    אבני דרך. וגם: משה דיין.  21, ע"מ 1939. וגם: דיווח . 
 . 21, ע"מ  1939וגם: דיווח    .122-123ע"ע   ,סת"ה (כרך שלישי)  5
 עיטור איפן.  6
 . 9, ע"מ 1939דיווח   7
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החמושותאת אחת   נהרגו ששה    הקבוצות  בפעולות אלה  בגזרה.  שנותרו  , מתקוממיםהאחרונות 

 שני מבצעים אלה היו חריגים, שכן האזור היה שקט ברובו. 8ונתפסו שבעה. 

משכה הרגיעה היחסית, ובלחצו של צ'מפיון, שוחררו חלק מהעצורים שהוחזקו על  נ  1940בתחילת  

הירדן לאימונים  -הספר בגזרה הופחת, והם הוחזרו לעבר-מספר חיילי חיל  9הספר בביסאן.-ידי חיל

שגרתית. ביסאן  10ולפעילות  באזור  פעלה  השנה  של  הראשונים  מתקוממים  בחודשים  קבוצת   ,

 11בהנהגת מצטפא אבו שאם, אך הם עסקו בהסתתרות, יותר מאשר בפעילות אלימה. 

באפריל   באירופה  המלחמה  החשש 1940הסלמת  והתגברות  לסקנדינביה  הגרמנים  פלישת  עם   ,

בריטיים  שקצינים  חשש  עוררו  ידיהם,  על  השפלה  וארצות  צרפת  מול  מערבית  חזית  מפתיחת 

- ר ייקראו בדחיפות ליחידותיהם המקוריות. כדי להיות ערוכים לכך, הורה ההספ-המשרתים בחיל

AOCהספר וימלאו -, שבמצב כזה יועברו קצינים סדירים המשרתים בארץ ישראל, לשירות בחיל

 12את מקום הקצינים שיעזבו. 

אירועי המלחמה גרמו לכך שלא הייתה כל הערכות לסיום תפקידו של קריסטל, שעמד להשלים 

צדדי: הוא -מהלך חד  GOC-הספר. בהעדר כל דיון בנושא, נקט ה -י, ארבע שנים בפיקוד על חילביונ

בסוף   קולונל,  לדרגת  קודם  (שכאמור,  שקריסטל  מאי,  בתחילת  למקמייקל  ימונה 1938הודיע   ,(

הספר, -למפקד חטיבת הפרשים הששית, שהייתה מוצבת בארץ ישראל. כמחליפו בפיקוד על חיל

המייג'ור   ( מונה  ווילסון  לזלי  במשרד   Wilson.(13פיטר  הבכירה  הפקידות  הרתיחה את  זו  פעולה 

המושבות, שראתה זאת כהתערבות בוטה של משרד המלחמה, ביחידה שכפופה למשרד המושבות. 

בדיון פנימי שנערך במשרד המושבות, הוחלט לאשר למקמייקל להעניק לווילסון דרגה זמנית של 

מי את  ולאשר  קולונל  חיללוטננט  כמפקד  למשרד -נויו  מכתב  שיישלח  הוחלט  זאת,  עם  הספר. 

המושבות   שמשרד  ייכתב  ובו  ווילסון,    המלצתאת    אישרהמלחמה,  של  שמטרתוהמינוי   ניסוח 

המושבות   משרד  של  הרצון  שביעות  חוסר  את  המלחמה להבהיר  משרד  של  כניסיון  שראו  ממה 

 14.להתערב בענייני משרדם

נולד בשנת   (1897ווילסון  לימודיו באיטון  ), התגייס לצבא. הוא שירת בחזית Eton, ואחרי סיום 

 The Firstהמערבית במלחמת העולם הראשונה במסגרת רג'ימנט הדראגונים המלכותי הראשון (

Royal Dragoons ,אחרי המלחמה, המשיך בשירותו ברג'ימנט בתפקידי פיקוד ומטה, בבריטניה .(

ו מודיעין. 1938בשנת    15במצרים.בהודו  ושימש כקצין  הרג'ימנט,  יחד עם  לארץ,  ווילסון  הגיע   ,16  

הספר בשנה האחרונה של המרד -הגדוד הוצב בצפון הארץ, ונטל חלק בפעולות משותפות עם חיל

הספר, וחסך  -שירותו בארץ סיפק לווילסון היכרות טובה עם הבעיות שעימן התמודד חיל  17הערבי. 

 
 . 22-23שם, ע"ע  8
,  1940השנייה של ינואר ), על המתרחש במחוז במחצית Championדיווח של מושל הגליל, צ'מפיון ( 9

TNA/CO/733/420/22 . 
 . TNA/AIR/23/790,  1940לשבוע האחרון בחודש ינואר  דיווח מודיעין על אזור עמק הירדן  10
 , שם. 1940יוני -דיווחי מודיעין על אזור עמק הירדן מהחודשים פברואר 11
 . /COTNA/831/55/19  ,1940במאי   2), למקדולנד,  D'Albiac, ג'ון הנרי ד'אלביאק ( AOC- מברק מה  12
 . /COTNA/831/57/6, 1940במאי   9למקדונלד,  מברק ממקמייקל   13
 . /COTNA/831/57/6,  1940במאי   24,  רשימות מדיון פנימי במשרד המושבות  14
15 477.list, p.  Yearly-Half1940  
16 Gelber, p. 157. 
 . 515), ע"מ 1998אייל (  17
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לכן. -ורך לעבור הכשרה וחפיפה מהסוג שנדרש מקודמיו, אשר לא שירתו בארץ קודםממנו את הצ

 1940.18במאי  16-ווילסון נכנס לתפקידו בפועל ב

הספר, היה שיאו של המשבר הגדול ביותר -העיתוי שבו החל ווילסון למלא את תפקידו כמפקד חיל

ת קרסה, וכוח המשלוח של שעימו התמודדה בריטניה במלחמת העולם השנייה: החזית המערבי 

הירדן הושפע -הצבא הבריטי באירופה, פונה בחיפזון מדנקירק. המצב הפוליטי בארץ ישראל ובעבר 

מאוד מהתנהלות המלחמה, ובעוד שהיהודים חשו חרדה עמוקה ותמיכתם בבריטים הייתה מובנת 

שנפילת צרפת מאליה, הייתה בקרב הערבים תסיסה לא מבוטלת. תסיסת הערבים גברה כשהסתבר  

ידידותיות  מטריטוריות  ולבנון,  סוריה  של  הפיכתן  את  בעקבותיה  גררה  ווישי,  ממשלת  והקמת 

לבריטים, לשטח עויין. החשש מהפיכת סוריה ולבנון לשטח אוייב גבר עוד יותר כשהגיעה משלחת 

 19צבאית גרמנית לסוריה במסגרת הסכמי שביתת הנשק עם צרפת. 

הירדן לבין שלטונות צרפת, קיימו קירקברייד -סים הקודמת בין עברבמטרה לשמור על מערכת היח

) ּבּוִויאה  ג'בל דרוז, הקולונל  יולי, עם מושל  פגישות במהלך  ואף אירחו Bouveirווילסון שלוש   ,(

 20אותו בזרקא.

מספר  הבריטי.  לצבא  גיוס  משרדי  ישראל,  בארץ  המחוזות  במטות  נפתחו  המלחמה  פרוץ  עם 

ים היה גבוה, אך מספר המתגייסים הערבים היה נמוך מאוד. דיווחים של מושלי המתגייסים היהודי

המחוזות חזרו על הקביעה שערבים נמנעים מגיוס מחשש שיישלחו להילחם הרחק ממולדתם. מושל  

) צ'רץ'  חלק Churchהשומרון,  להיות  אידיאולוגית  התנגדות  לערבים  שאין  שלו,  בדיווח  ציין   ,(

ואם תיערך בדיקה של מספר העובדים האזרחיים בבסיסי הצבא הבריטי   ממנגנון הצבא הבריטי,

בארץ, ניתן יהיה לראות שיש ביניהם מספר גדול של ערבים מהשומרון. בעייתם היחידה, טען צ'רץ', 

 21היא שאינם מעוניינים להישלח לחוץ לארץ. 

ה הייתה כה גדולה הרחיבו הבריטים את קמפיין הגיוס. הצלחת הקמפיין הז  1940בתחילת אוגוסט  

גיוסם.  את  זמנית  לדחות  נאלצו  מהמתנדבים  גדול  וחלק  נסגרו,  שהרשימות  עד  היהודים,  בקרב 

 22באותו זמן נמשכה המגמה הערבית של סירוב לשרת מחוץ לארץ. 

החששות הכבדים מהסיטואציה החדשה בסוריה, לצד העובדה שהמזרח התיכון היה מאויים כעת  

שש פלוגות,   1940הספר מנה באמצע  -הספר. חיל-הרעיון של הגדלת חילמשני כיוונים, העלתה את  

ומחציתן ממוכנת. כמו על סוסים,  לחיל-שמחציתן רכובה  היו  חיילי -כן  הספר למעלה ממאתיים 

גיוס של   ), למקמייקלNeameגנרל פיליפ ניאם (-, לוטננטGOC-הציע ה  1940מילואים. בספטמבר  

הספר לצורך אבטחתו של צינור הנפט, לכל אורך התוואי שלו -אנשי מילואים נוספים לחיל  250עד  

 23הירדן. -בעבר

 

 

 
 . /COTNA/831/55/8, 1940הירדן במאי - הפוליטי בעברדיווח של קירקברייד על המצב  18
19 Royle, p. 235. 
 . /COTNA/831/55/8,  1940הירדן ביולי  - דיווח של קירקברייד על המצב הפוליטי בעבר 20
 . /COTNA/733/420/22, 1940דיווח של צ'רץ' על המצב במחוז במחצית השנייה של ינואר   21
 . /COTNA/733/420/25,  1940באוגוסט   24, מברק ממקמייקל למשרד המושבות 22
 . /COTNA/820/45/16, 1940בספטמבר  30, מברק ממקמייקל למשרד המושבות 23
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 1941-1940הספר, -העברת הפיקוד לידי משרד המלחמה והגדלת חיל
אוקטובר   (  1940בתחילת  אידן  אנתוני  הבריטי,  החוץ  שר  לארץ  בסיור Edenהגיע  והשתתף   ,(

גנרל ניאם וגנרל וויוול (ששימש כעת כמפקד הכוחות -הספר, יחד עם לוטננט-ביחידות הלגיון וחיל

הגדלה  על  להמליץ  אידן  החליט  בביקורו,  ושמע  שראה  מה  בעקבות  התיכון).  במזרח  הבריטיים 

אשר. אנשי המילואים שמשרד המושבות התבקש ל  250- הספר, מעבר ל-מאסיבית נוספת של חיל

לחיל ממוכנות  פלוגות  שתי  הוספת  כללה  אידן  של  המדברי -המלצתו  הגדוד  של  הכפלתו  הספר, 

חיילים), ותוספת פלוגה ללגיון. בעקבות המלצות אלה, שגובו   250הממוכן של הלגיון (תוספת של  

המושבות  למשרד  מקמייקל  פנה  יישומן,  לצורך  ממשלתי  סיוע  שיגיע  לדאוג  אידן,  של  בהבטחה 

  24לקבל אישור לסיוע מיידי, כדי להתחיל בגיוס.בבקשה 

באוקטובר, אישר משרד האוצר   24-בתוך חמישה ימים מפנייתו של מקמייקל למשרד המושבות, ב

המהלך  תחילת  התאפשרה  ובכך  מקמייקל,  ביקש  שאותם  לצרכים  המיוחד  לסיוע  הבקשות  את 

 25הספר. -להגדלה חסרת תקדים של חיל

הספר, חייבו שינוי מוחלט בהערכות התקציביות שהוגשו על -לעבור חילהשינויים הגדולים שעמד  

, 1940. על פי הערכות אלה, שהוגשו בפברואר  1940ידו ליועץ הכלכלי של ממשלת המנדט בתחילת  

לא היה צפוי כל שינוי משמעותי במימדי הכוח, ותקציבו הכללי המתוכנן, היה אמור לעמוד על כרבע 

הספר  -העביר מקמייקל את ההערכות המתוקנות של חיל  1940בדצמבר    26מיליון לירות שטרלינג. 

במסגרת הערכות אלה נקבע שההתרחבות של   27לירות שטרלינג.   605,000-, והן עמדו על כ1940/1-ל

 הספר תהיה במצבת הכוח הסדיר שלו, ולא במסגרת מערך המילואים.-חיל

בכוחו, התרחשו במקביל להחלטה הספר לקראת צמיחה משמעותית  -מהלכים אלה של הכנת חיל 

 GOC.28-לידי ה  AOC-הירדן  מידי ה-על העברת הפיקוד על הכוחות הבריטיים והמקומיים בעבר

מתוך רצון שלא להכעיס   29בדצמבר הועברה הפקודה באופן רשמי, ונכנסה לתוקף באופן מיידי.  9-ב

דכן אותו קירקברייד באופן את עבדאללה, שההחלטה לגבי הלגיון נתקבלה מבלי להתייעץ עימו, ע 

  30פורמאלי, וביקש את הסכמתו למהלך (שכבר בוצע). 

יוצא מתחום -הושלם המהלך להכפפת חיל  1941באפריל   הספר למשרד המלחמה, ונקבע שהכוח 

לקבלת  עד  בתוקף  נותרה  זו  החלטה  המלחמה.  למשרד  ויועבר  המושבות,  משרד  של  סמכותו 

   31הספר.-חילההחלטה על פירוקו הסופי של 

 
 . /COTNA/820/45/16, 1940באוקטובר  Lloyd,(  19לויד (  ג'ורג' הלורד ,מברק ממקמייקל לשר המושבות  24
 , שם. 1940באוקטובר  24,  מברק ממשרד האוצר למשרד המושבות  25
 . /COTNA/831/53/1, 1940בינואר  31ד,  תב ממקמייקל למקדולנמכ 26
 , שם. 1941בינואר   22מכתב ממקמייקל לשר המושבות,   27
  ),Grigson, ג'ון וויליאם בולדרו גריגסון ( AOC-, ומברקו של ה 1940בנובמבר  26, מברק ממשרד המושבות למקמייקל 28

 . 426- , אמ"י, מ1941בפברואר   12,  למזכיר הראשי של ממשלת המנדט
בדצמבר   9הירדן, ליחידות הצבאיות המוצבות בהן,  -מכתב מהמפקדה הכללית של הכוחות הבריטיים בארץ ישראל ובעבר  29

 , שם. 1940
 , שם. 1940בדצמבר   18, מברק קירקברייד למקמייקל 30
 . 8מסמך מונטגומרי, ע"מ   31
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, שהפיקוד על כל כוחות GOC-הספר, קבע ה-מייד אחרי שקיבל את האחריות המינהלית על חיל

 32הירדן, יהיה של ווילסון, מה שהכפיף את גלאב לווילסון. -היבשה החונים בעבר

: משרדי גיוס נפרדים מאלו של הצבא, 1940הספר נכנס להילוך גבוה בדצמבר  -המהלך להרחבת חיל

ב חילנפתחו  של  וחיילים  וקצינים  גדולים,  ובכפרים  יישובים, -ערים  אותם  יוצאי  בעיקר  הספר, 

הספר. העובדה שמגוייסים פוטנציאליים גילו שהמשכורת -נשלחו לשם, בכדי לעודד התנדבות לחיל

ושחיל -בחיל בצבא,  מאשר  גבוהה  הובילה  -הספר  המנדט,  לתחומי  מחוץ  לשרת  אמור  לא  הספר 

, למשל, הגיעו לא 1941במחצית הראשונה של חודש מרץ  33הספר על הצבא. אותם להעדיף את חיל 

הספר, במחוז השומרון לבדו, בעוד שהצבא כמעט ולא הצליח -בקשות להתגייס לחיל  400-פחות מ

שחיל זמן  שכל  הייתה  המחוז  מושל  שהעביר  ההערכה  איש.  לשורותיו, - לגייס  גיוס  מעודד  הספר 

 34ורותיו. לצבא אין סיכוי לגייס ערבים לש

הספר למלא את -עצם פתיחת משרדי הגיוס, במקום לחכות שמתנדבים יגיעו אליו, אפשרה לחיל

המגויסים  רוב  שלושה.  פי  כמעט  גדלה  חייליו  ומצבת  מחודשיים,  פחות  בתוך  שהקצה  התקנים 

הספר גייס מתוכם בעבר, דהיינו בעיקר מאזורי השומרון, -החדשים הגיעו מאותם מקומות, שחיל

והגליל.יהוד בחיל  35ה  הצ'רקסים  אחוז  זאת,  האוכלוסייה -לעומת  שכן  משמעותית,  צנח  הספר 

 הצ'רקסית הייתה קטנה מכדי לאפשר גיוס במימדים כאלה. 

 

 הספר כחטיבה מוקטנת-חיל
יהפכו לגדוד פרשים, שעליו יפקד   C- ו  A  ,Bהוכרז רשמית ששלוש פלוגות הפרשים    1941בינואר    1-ב

), שלרגל מינויו קיבל קידום זמני ללוטננט Montgomeryהאם קלוד מונטגומרי ( המייג'ור ג'ון ווינד

, והספיק לשרת כקצין תותחנים, 1899קולונל. מפקדת הגדוד נקבעה בצמח. מונטגומרי נולד בשנת  

בחזית המערבית בחצי השנה האחרונה של מלחמת העולם הראשונה. אחרי המלחמה המשיך לשרת 

פלוגה, תפקיד בו -הספר כמפקד חצי-, כשהוצב בחיל1928כותי עד לשנת  ברג'ימנט הארטילריה המל

( 1930החזיק עד   וולוויץ'  - ) ושב לשרת בחילWoolwich. הוא שירת כמדריך באקדמיה הצבאית 

 1939.36ספר כמפקד פלוגה, בשנת  ה

, יהפכו לגדוד ממוכן שבראשו הוצב מייג'ור F-ו   D  ,Lבפברואר הוכרז שהפלוגות הממוכנות    1-ב

), שקיבל קידום זמני ללוטננט קולונל. מטה הגדוד נקבע בזרקא. Killkellyג'ראלד פטריק קילקלי (

ב נולד  ההוסארים   1900-קילקלי  לרג'ימנט  הראשונה,  העולם  סיום מלחמת  מייד אחרי  והתגייס 

תהליך ההסבה של היחידה מסוסים לרכבים , והיה שותף ל1932השמיני. הוא שירת במסגרת זו עד  

, ואחרי שנתיים מונה למפקד מתקן ההכשרה ליחידות SDF- הוצב כקצין ב  1932משוריינים. בשנת  

במצרים.  הבריטי  הצבא  של  עד   1938בשנת    37הרכובות  ישראל  בארץ  עימה  ושירת  ליחידתו,  שב 

 לסיום המרד הערבי. 

 
באפריל    1ובעבר הירדן , ליחידות הצבאיות המוצבות בהן,  מכתב מהמפקדה הכללית של הכוחות הבריטיים בארץ ישראל   32

 . 426- , אמ"י, מ1941
 . /COTNA/733/420/23,  1940דיווח של מושל מחוז ירושלים על המתרחש במחוז במחצית השנייה של דצמבר   33
 . /COTNA/733/439/15, 1941דיווח של מושל מחוז השומרון על המתרחש במחוז במחצית הראשונה של מרץ   34
 . 112/43- , אמ"י, מ1943באוקטובר   4, מכתב מהמושל בפועל של מחוז השומרון למזכיר הראשי 35
36 604.list, p.  Yearly-Half1940  
 . 520שם, ע"מ   37
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אן, אך נותר תחת פיקודו של מייג'ור פיילי, שקיבל  הספר הועבר מזרקא למע-המחסן הראשי של חיל

דרגה מקומית של לוטננט קולונל. כמו כן, הוקמה פלוגה ממוכנת חטיבתית שתפקידה היה לשמור 

הירדן, ולפטרל לאורך צינור הנפט. כדי להתמודד עם המיכון -) בעברL of Cעל קווי התקשורת (

שיכלה לספק שירותי סדנא ניידים, וללוות כוחות )  L.A.Dהמאסיבי, הוקמה יחידה של "סיוע קל" ( 

 ממוכנים, מבלי שיצטרכו לשוב לבסיס לתיקונים שאינם מסובכים. 

ווילסון עצמו קיבל קידום זמני לקולונל (ובכך הוא השלים קידום בפועל של שתי דרגות בתוך חצי 

חיל קצין  היה  וסגנו  הו-שנה),  גם  שקיבל  סמית',  ג'  מייג'ור  הוותיק,  של הספר  מקומית  דרגה  א 

 38לוטננט קולונל. 

. במספר אנשי המילואים לא נעשה 2,501-ל   1,036-מספרם הכללי של החוגרים המקומיים עלה מ

קצינים בדרגת   26, ובהם  60-ל  32-). מספר הקצינים המקומיים גדל מ 223כל שינוי (מספרם נשאר  

ל בהשוואה  בדר1940-ב  8-קאיד,  מהקצינים  חלק  השנה  בהמשך  אך  לדרגת ,  קודמו  קאיד,  גת 

 58.39-ל 36-קאימקאם. מספר הקצינים והנגדים הבריטיים גדל מ

 

 )1941מאי -הספר (אפריל-משבר בעיראק וסירוב פקודה המוני בחיל
בריטי, שבראשו -התרחשה הפיכה צבאית בעיראק והביאה לנפילת הממשל הפרו  1941באפריל    3-ב

עיד, שנאלצו למצוא מקלט בספינת תותחים בריטית עמדו העוצר עבד אלאלה וראש הממשלה נורי ס

 ליד בצרה.  

הפיכה זו העמידה בסכנה מיידית את בסיס האוויר הבריטי הגדול, שנמצא בחבאניה, הממוקמת 

ועיראקים,  בריטים  חיילים  כאלפיים  בערך  שהו  בבסיס  לבגדאד.  מערבית  קילומטרים  כשמונים 

מו כן, התעורר חשש שדיוויזיה מוטסת גרמנית תנצל כ  40בנוסף לאזרחים בריטיים שמצאו בו מקלט.

 הזדמנות זו  כדי לתפוס את הבסיס, מה שיביא לניתוק בריטניה מחלק גדול ממקורות הנפט שלה.  

שמסוף  לחבאניה,  להישלח  שיועד  נייד  כוח  במהירות  לאלתר  הבריטים  את  אילצו  אלה  נסיבות 

עיראקית. כוח זה, שכונה בשם "האבפורס"   אפריל עמדה תחת מצור שהוטל עליה על ידי דיוויזיה

)Hubforce   –  ה של  פיקודו  תחת  הועמד  חבאניה"),  "כוח  של  הנרי GOC-קיצור  גנרל  לוטננט   ,

, RAF. הכוח  כלל יחידות צבא יבשה בריטיות, מכוניות משוריינות של  ) Wilsonמייטלנד ווילסון (

חיל של  ממוכנת  ופלוגה  הערבי  הלגיון  של  הממוכן  המדברי  הפלוגה Dפלוגה    –הספר  -הגדוד   ,

  41הממוכנת הוותיקה ביותר בכוח. 

כו גודלו של האבפורס הפך אותו לאיטי יחסית, בעיתוי שבו נדרשה מהירות רבה, ולכן הורכב מתו

) מפקד חטיבת הפרשים הרביעית (שמּוְּכַנה Kingstoneטור נייד יותר בפיקוד בריגדיר קינגסטון (

לכן)  קודם  חודשים  (42מספר  "קינגקול"  מפקדו  שם  על  שנקרא   ,Kingcol הוראה קיבל  גלאב   .(

 
תוך יומני המלחמה של  ב , 1941בנובמבר   3הספר, -חיל מצבת רישום קצינים בריטיים ב גם: , ו4מסמך מונטגומרי, ע"מ   38

 . TNA/WO/169/1056,  1941- מ הספר-חיל 
 . /COTNA/831/56/4, 22.1.41-וצורפו למכתבו של מקמייקל ללויד מה  הספר -חיל הערכות רשמיות שהגיש   39
40 105. -(London: Hutchinson & Co., 1951), pp. 104 1947-Eight Years Overseas 1939 ,Lord Wilson

And: Henri Wilson. And: Lunt (1999), p. 78.  And: Lunt (1999). 
41 Royle, p. 250. 
42 Henri Wilson, p. 105. 
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חיילים, אחרי שאושר לו להגיע   350  - להצטרף לטור בתור מדריך, אך הגיע אליו עם לא פחות מ

   43, במזרח עבר הירדן, עם מספר חיילים. 4H-חנת היציאה בלת

בקו   H-3משימתו הראשונה של קינגקול הייתה חציית הגבול לתוך עיראק, השתלטות על תחנת  

המדברי  הגדוד  על  הוטלה  זו  משימה  ברוטבה.  העיראקית  המשטרה  מוצב  וכיבוש  הנפט,  צינור 

, נקודת H-4מזרקא אל    Dיצאה פלוגה    1941מאי  ב  2-הספר. אור ליום ב-של חיל  Dהממוכן, ופלוגה  

ההערכות הקדמית של קינגקול לפני חציית הגבול. הפלוגה כללה שלושה קצינים בריטיים, ארבעה 

 44קצינים מקומיים וכמאה חיילים. 

במשך חמישה ימים,   וי של גלאבו, היא חנתה לצד חיילי הגדוד הבדH- 4-ל  Dכאשר הגיעה פלוגה  

- עד ששתי היחידות קיבלו פקודה להתקדם. בשלב זה, נעשו, ככל הנראה, ניסיונות של חיילים מחיל

העיראקים.  כנגד  מפעולה  להימנע  אותם  ולשכנע  מהלגיון,  חיילים  להתסיס  ההערכות,    45הספר 

מה כ  3-מודיעיניות  על  דיברו  חייל  2,000-במאי,  ואלף  ברוטבה,  עיראקיים  עיראקיים חיילים  ים 

,  Dהערכות אלה תוקנו כאשר נתפס שוטר מכס עיראקי על ידי סיור של פלוגה    H.46-3-נוספים ב

ידי  אותו הוביל קצין אנגלי. מחקירת השבוי התברר ששני המתקנים העיראקיים, מאויישים על 

ה אינה מוגנת, השתלט  H-3-במאי, אחרי שהסתבר ש  5-ב  47עשרות בודדות של שוטרים וחיילים. 

), Lashללא קרב. הגדוד המדברי הממוכן, בפיקודו של סגנו של גלאב, נורמן לאש (  Dעליה פלוגה  

ביצע פשיטה באזור רוטבה, ולכד עובדים של כביש צינור הנפט, שדיווחו שברוטבה אין יותר מאשר  

 48עשרים לוחמים.

ולגדוד המדברי הממוכן להסתער על רוטבה ולהשתלט עליה.   Dבמאי ניתנה הוראה לפלוגה    8-ב

, קאימקאם שוכרי Dהגדוד המדברי הממוכן נערך להסתערות, אך הקצין המקומי הבכיר בפלוגה  

עמורי, הדהים את שלושת הקצינים הבריטיים, כשהודיע שהוא ואנשיו מסרבים לפעול כנגד  -אל

בהת הן  הפקודות  סירוב  נימק את  הוא  והן משום העיראקים.  הערבים,  באחיהם  להילחם  נגדות 

המנדט.  לגבולות  מחוץ  לשרת  הסכימו  לא  פלוגה    49שמעולם  הוחזרה  זה,  פקודה  סירוב    Dאחרי 

על ידי קציניה הבריטיים ועיתונאים מערביים, ששהו   H-4- הירדן, ופורקה מנשקה ב-במהירות לעבר

 50במקום והתנדבו לסייע. 

הספר (אחרי ששירת תקופה בלגיון -ד שכם. הוא הצטרף לחילעמורי היה ילי-קאימקאם שוכרי אל

)  SLOזכה לכבוד להתמנות לתפקיד "הקצין המקומי הבכיר" (  1939-ב   1926.51הערבי) באוקטובר  

הספר בטקסים, אבל -הספר. התפקיד אמנם היה ייצוגי במהותו, ומשמעותו הייתה ייצוג חיל-בחיל

  52הספר. -ו את המפקד הערבי הבכיר בחילהייתה לו משמעות בעיני החיילים, שראו ב

 
43 102.-Lunt (1984), pp. 101 
 . )1941להלן: יומן מלחמה (מאי  .TNA/WO/169/1056, 1941ממאי   הספר-חיל יומן מלחמה של מפקדת   44
 . /COTNA/831/58/7,  ראקי(ללא תאריך מדוייק) על משימות הלגיון הערבי בע  1942-דיווח של גלאב מ  45

להלן: דיווח קירקברייד (מאי  . TNA/CO/831/58/2.  1941הירדן במאי -וגם: דיווח של קירקברייד על המצב הפוליטי בעבר
1941 ( . 

 . )1941יומן מלחמה (מאי  , 1941במאי   3של קינגקול,   2הוראת היערכות מספר  46
 . H- 3- ב , 9411במאי   5- ב": תקציר חקירתו של סמאח עבאס חסן שנתפס Fשם, נספח "  47
 . 1941במאי   5,  הספר- חיליומן מלחמה של מפקדת שם,  48
 ). 1941דיווח קירקברייד (מאי   49
50 Henri Wilson, p. 106. 
 א'.  105/69  ,את"ה, הספר בפנסיה- : רשימת קצינים ערבים מחיל1947באוגוסט    6,  דיווח של "ותיק" למפקדת הש"י  51
  . 65, ע"מ 1939דיווח   52
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עמורי נחשב היה בעיני הבריטים לסמל של נאמנות, ומילר אף ציין את העובדה שכשנפרד -שוכרי אל

נעמד שוכרי והקריא לכבודו שיר. שוכרי היה מראשוני הקצינים שזכו לדרגת קאימקאם.    Dמפלוגה  

 53עמורי משידורי הרדיו הגרמני.-רי אלעל פי דיווחי שירות הידיעות של "ההגנה", הושפע שוכ 

במאי,   9-ל  8-בלילה שבין ה  H- 4-, גרם לכך שווילסון וקילקלי מיהרו לDסירוב הפקודה של פלוגה  

מחלקה אחת, בפיקודו של קפטן גראנט,    54במאי אחרי הצהריים.   9-והחזירו את הפלוגה לזרקא ב

בהתקפתו על רוטבה  יומיים מאוחר יותר, ורק נשארה נאמנה, והצטרפה לגדוד הממוכן המדברי,  

לזרקא. שבה  חיל  55אז  מפקדת  של  המלחמה  חומרת -יומני  של  מפורש  מאזכור  נמנעים  הספר 

במאי   10-התקרית, אבל מעיון ביומן ניתן ללמוד אודות עוצמת החשש מהתקוממות כללית בכוח: ב

הספר  -ולמחרת בבוקר הובהר שחיל  56שהוחזרו מהחזית,  Dנאם ווילסון בפני שלוש מחלקות פלוגה  

  57לא ייטול חלק בפעילות מבצעית מחוץ לשטחי המנדט עד להודעה חדשה. 

הספר לא יילחם מחוץ לשטחי המנדט, -בבוקר, רבע שעה בלבד אחרי קבלת ההוראה שחיל  11:15-ב

דתי".  יצאו לוטננט קולונל סמית' ומייג'ור האקט, למעאן, משם הגיעו ידיעות על "בעיות על רקע  

הספר שזממו להשתלט על  -אחרי חקירה נחשף קשר של חיילים ששירתו במחסן הראשי של חיל 

בעבר נוספים  גורמים  ידי  על  שתוכננו  למהומות  ולהצטרף  הצטרפה   58הירדן. -הנשקיה  זו  ידיעה 

בחיל וחלקם  בלגיון  שירתו  שחלקם  כורדים  של  קשר  על  מודיעיני  לחולל -לדיווח  שתכננו  הספר, 

  59לה במטרה להפריע למאמץ המלחמה הבריטי. פעולות חב

 13- בערב ה  60במפרק, וקיבלה הוראה להמתין להוראות.  Fבמאי) כונסה פלוגה    11-באותו ערב (ה 

הספר ודווחו על ההוראה שנתקבלה מהמפקדה -במאי, כונסו כל קציני המטה הבריטיים של חיל

במאי התקבל במשרדו של ווילסון   14-בבוקר של ה  61לגבי ביטול השירות מחוץ לתחומי המנדט.

לו, שחיילים ערבים יסרבו להילחם במדינה ערבית כמו עיראק,  מכתב אנונימי בערבית שהבהיר 

מ או  נוצרים  להיותם  קשר  חיל  62סלמים.וללא  של  הקשר  מידלטון - קצין  יו  המייג'ור  הספר, 

)Middletonדין -ם מחמד בדר אלסלמי המשרת תחתיו, כי אמאם סורי בשו), דיווח ששמע מחייל מ

 63עציל ,הדורש במסגד בזרקא, הטיף לחיילים שלחימה בעיראקים מנוגדת לאסלאם.-אל

במאי כינס ווילסון את הקצינים המקומיים והודיע להם שיתאפשר שחרור מוקדם של חיילים   14-ב

בחיל לשרת  להמשיך  רק -שיסרבו  יצורפו  המנדט,  מתחומי  יציאה  שידרשו  למשימות  הספר. 

חיל   64ים.מתנדב קציני  חזרו  זו  הודעה  למחרת -על  בזרקא  שנערך  במסדר  החיילים,  בפני  הספר 

   65בבוקר.

 
 א'.  105/69  ,את"ה, 1947ביוני    23, הספר- דיווח של הש"י על חיל 53
 . 1941במאי   9  ),1941יומן מלחמה (מאי  54
 . 1941במאי    10שם,  55
 שם, שם.  56
 . 1941במאי    11שם,  57
 ). 1941דיווח קירקברייד (מאי   58
 . 1941מאי  ב 15, ": דיווח מודיעיניR), נספח "1941יומן מלחמה (מאי  59
 . 1941במאי    11 שם,  60
 . 1941במאי    13שם,  61
   . 1941במאי   13,  ": מכתב אנונימי שנשלח לווילסוןLשם, נספח " 62
  (ללא תאריך).  הספר -חיל ": דיווח של קצין הקשר של  Tשם, נספח " 63
 . 1941במאי    14שם,  64
 . 1941במאי    15שם,  65
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מחיל  להשתחרר  מהמגוייסים, -האפשרות  רבים  בעיני  חן  מצאה  כעריק  להיחשב  מבלי  הספר 

בכפייה   חיילים, חלקם  השתחררו מאות  הבאים,  הפקודה   –ובשבועיים  בסירוב  המעורבים  אלה 

 66וחלקם מרצון. -ההמוני 

- שוכרי אלהספר לבין  -, נראה היה כי היחסים בין מפקדת חילH-3-בשבועיים אחרי האירועים ב

ואף הוזמן    67בעיראק,  Dמורי חזרו לשגרה: הוא העביר שלל שנלקח שלא כחוק על ידי חיילי פלוגה  ע

הספר בארוחה חגיגית בארמון  -יחד עם ווילסון ושני קציני מטה בריטיים נוספים, לייצג את חיל

 68במאי, לציון יום העצמאות של האמירות. 25-האמיר בעמאן, ב

וו  30-ב הנחית  קצינים במאי  שלושה  של  שירותם  סיום  על  והודיע  שלו,  המהלומה  את  ילסון 

) עמורי; מולאזם עבד -): קאימקאם שוכרי אלCulpable neglectמקומיים, עקב רשלנות פושעת 

נאיף מחמד.-אל ומולאזם  גם   69ראוף מוחס,  לרשימת הקצינים המודחים משירות  צורף  למחרת 

לרשימת המפוטרים צורף    70הספר. -אבטחת בסיסי חילדין, שהשתייך לפלוגת  -קאיד אמין עז אל

קיבל את מדליית  לכן,  ספורים קודם  חודשים  שרק  איפן,  דיב  סידקי  ראיס  גם  שבועיים,  כעבור 

האומץ האימפריאלית. הוא הואשם בכך שלא מנע מאנשיו לסרב פקודה ושלא דיווח למפקדיו על 

 71התסיסה ביחידתו.

ישיבה   התקיימה  ההדחות  לפני  חיליום  מטה  של  מונטגומרי, -סודית  ווילסון,  את  שכללה  הספר 

שפלוגות   הוחלט  ובה  הבכירים,  המטה  וקציני  פיילי  יפורקו   F-ו  Dקילקלי,  הממוכן,  הגדוד  של 

, פלוגת אבטחת הבסיסים (שתצוייד בכלי רכב) ופלוגה Lלאלתר. הגדוד הממוכן ימנה את פלוגות  

מחדש של מצבת -ים יימשך, למרות שלא תוכננה הגדלה). גיוס בעלי מקצועות טכניMחדשה (פלוגה  

 72הספר. -חיל

חיל חיל-פקודת  לצרכי  יוצב בהתאם  בה שהמתגייס  ונקבע  בעקבות המרד,  שונתה  הספר, -הספר 

הספר. שינוי זה נעשה כדי שהמתגייסים החדשים לכוח, לא יוכלו -ולפקודות שיקבל ממפקדי חיל

 73לטעון שהתחייבו לשרת רק בשטחי המנדט.

מיכון          היהודים.  הייתה  שלה,  הגיוס  על  לחיוב  השפיע  החדש  שהמצב  היחידה  האתנית  הקבוצה 

הגיע   1942-הספר והחשדנות ביחס למגוייסים הערבים, הגבירו את התלות הבריטית בהם. ב-חיל

בתחילת השנה (כולל שלושת הקצינים,   19-מספר היהודים לשיא של כל הזמנים: מספרם גדל מ

כ ללודמר,   , ואפלבאום)  רוב  74בסופה.   120-ספי  הועסקו -כבעבר,  היהודיים  של המגוייסים  רובם 

 לחימה, בעיקר במכונאות, קשר, חשמל ופקידות. -בתפקידים תומכי

 
 א'.  105/69  ,את"ה, 1947ביוני    23, הספר- דיווח של הש"י על חיל 66

 . 1941במאי  29,  1941במאי  23,  1941במאי  16), 1941וגם: יומן מלחמה (מאי 
 . 1941במאי  11  ),1941יומן מלחמה (מאי  67
 . 1941במאי    25שם,  68
 . 1941במאי  30),  1941יומן מלחמה (מאי  69
 . 1941במאי    31שם,  70
 . 433/17- מ  ,, אמ"י1942במרץ   11מכתב ממקמייקל לשר המושבות,   71
 . 1941במאי  29- שהתקיימה ב , הספר- חיל": סיכום ישיבה על מדיניות עתידית של Z), נספח "1941יומן מלחמה (מאי  72
73 . , 1941thJune 30Trans Jordan Fronier Force (Amendement) Ordinance No. 11 of 1941,  

 . 4399-אמ"י, מ 
 . S25/6292אצ"מ,  , 1942בנובמבר  20, דווח של אברהם ארסט 74
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גם -הספר, והחיילים שבחרו להישאר בשירות, כמו-בסוף מאי הסתיימה, למעשה, המתיחות בחיל

 הה. המגוייסים מעתה ואילך, הפגינו רמת משמעת גבו

במאי הצליחו יחידות קינגקול להבקיע   16-משימתו של כוח קינגקול הצליחה, ללא קשר למרד: ב 

של שאר הכוחות של    םבסיוע  75דרך לחבאניה, ובכך חילצו אותה מהמצור שבו היא הייתה נתונה. 

אלה לתפקידו כעוצר, וסכנת חבירת עיראק לכוחות הציר, נמנעה. גלאב -האבפורס, הוחזר עבד אל

הייתה נ קינגקול,  במסגרת  הלגיון  של  שפעילותו  וטען  מרדו,  לא  שחייליו  העובדה  את  לנצל  יסה 

היחיד  הנאמן  המקומי  הכוח  בהיותו  הציר,  מעצמות  מידי  כולו  התיכון  המזרח  להצלת  קריטית 

), נטה  DeChairצ'ר (-ראוי לציין כי קצין המודיעין של קינגקול, סומרסט דה  76שהשתתף בפעילות. 

 77בחשיבות פעילותו של הלגיון למאמץ המלחמה הבריטי.להפחית 

 

 הספר במלה"ע השנייה -המעורבות הישירה היחידה של חיל –הספר בסוריה -חיל
הספר לפטרל בסמוך לגבול. מפעם לפעם, -מהרגע שבו הפכה סוריה לשכנה עויינת, החלו יחידות חיל

כאשר   78איסוף מודיעין מעבר לגבול.   נשלחו חיילים צ'רקסים, שהיו להם קרובים בסוריה, למשימות

שחיל נקבע  לסוריה,  מלא  בהיקף  פלישה  על  הבריטים  ההודית -החליטו  לחטיבה  יצורף  הספר 

החמישית, שחנתה בארבד. כקצין הקישור במפקדת החטיבה, נקבע הקפטן גראנט, ששירת קודם 

 D.79בפלוגה 

הספר, שכללה -ביוני התקבלה הפקודה החטיבתית הראשונה שהגדירה את משימתו של חיל  5-ב

הפקודה תוקנה   80התקדמות לאורך מסילת הברזל החג'אזית, תפיסה והחזקה של מספר גשרים. 

לחיל שניתנה  הבסיסית  וישי -פעמיים, אבל המשימה  כוחות  של  הגודל  השתנתה. סדר  לא  הספר 

חיל גדודי  שני  של  בדרכם  העיקריים;  -שעמדו  היעדים  בשני  פלוגות,  שתי  כמונים  הוערכו  הספר 

  81וארבע מחלקות, בארבעת היעדים שהוגדרו כמשניים. 

ה  בלילה שבין  החל  חילביונ  8-ל  7-המבצע  את -י. מפקדת  לנהל מקרוב  כדי  לארבד,  עברה  הספר 

וישי   L-ו  Mהתקדמות פלוגות   שנשלחו לתפוס מספר גשרים אסטרטגיים צפונית לדרעא. כוחות 

 82הפתיעו בעוצמת התנגדותם, וחלק מהגשרים כבר היו הרוסים, כאשר הגיעו אליהם. 

ניהול מחנה מאחור, וק  Lאחרי הפעולה בבוקר הראשון למבצע, נשארה פלוגה   יבלה אחריות על 

הספר הייתה השתלטות על אזור דרעא  -המשימה הבאה שהוטלה על חיל  83שבויים שהוקם בארבד.

חטיבה   של  התקשורת  קווי  על  חיל5ושמירה  מפקדת  שהגדוד -.  בעוד  בדרעא,  התמקמה  הספר 

  84, ואבטח את קווי התקשורת שלה. 5הממוכן המשיך צפונה בעקבות חטיבה 

 
75 136.-254. And: Lias pp. 132-104. And: Royle, pp. 250-Lunt (1984), pp. 103 
76 Glubb, "Appendix: Glubb Pasha's commentary on 'The Golden Carpet'", in: Somerset John Bagot 

De Chair, The Golden Carpet (London: Faber and Faber, 1944), pp. 215-216. 
 . 215-212שם, ע"מ   77
 . )1941מן מלחמה (יוני להלן: יו . TNA/WO/169/1056, 1941ביוני  1,  1941מיוני  הספר-חיל יומן מלחמה של מפקדת   78
 . 1941במאי  26),  1941יומן מלחמה (מאי  79
 . 1941ביוני   5),  1941יומן מלחמה (יוני   80
 . 1941ביוני   6, 3מספר  פקודת מבצע: 10שם, נספח   81
 . 1941ביוני   8שם,  82
 . 1941ביוני   10שם,  83
 . 1941ביוני   13שם,  84
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 85הותקף הגדוד הממוכן בפיקודו של קילקלי ליד אזרעא, והוא הורה על נסיגה.   14:00-י בביונ  15-ב

לתקוף את אגפו הדרומי של הכוח הצרפתי, וסייעה גם בטיווח   Mביוני נשלחה פלוגה    16-בבוקר ה

הבריטית. ה  86הארטילריה  ק  16-17-בליל  על  מחדש  להשתלט  וישי  כוחות  הצליחו  ניטרה, וביוני 

 לה אצל הבריטים, שחששו מניתוק הטור המזרחי שלהם. ועוררו בה

חיל מפני -חיילי  התקשורת  קווי  את  לאבטח  הוראה  וקיבלו  ואזרעא,  דרעא  סביב  פטרלו  הספר 

ממערב. צרפתית  אזרעא,   17-ב  87התקפה  לאיגוף  בתנועה  הממוכן  הגדוד  יחידות  המשיכו  ביוני 

   88גת בטרם יכותרו.וחיילי וישי, שהחזיקו במוצב בתוך אזרעא, העדיפו לס 

אל  22-ב אם  של  הרכבת  תחנת  את  האקט,  מייג'ור  של  בפיקודו  פרשים  פלוגת  תקפה  ולד, -ביוני 

למבצע זה יש חשיבות סמלית בהיסטוריה הצבאית, שכן מדובר בפעולה הקרבית   89והשתלטה עליה. 

במהלך  בחרבות  שהשתמשו  פרשים,  של  הסתערות  שכללה  מערבית,  מדינה  של  האחרונה 

  90ערותם. הסת

הספר לאזרעא, והחלה בפעילות פוליטית שנועדה לרכוש תמיכה מצד -באותו יום עברה מפקדת חיל

הגיעו למפקדת חיל דרוז  ג'בל  נציגים של תושבי  ב -תושבי האזור הדרוזים.  ושם   23-הספר  ביוני, 

ששירת בז'נדרמריה   –נתקבלו על ידי ווילסון והקצין הדרוזי קאימקאם יוסף חסין עלי ביי מפקיעין  

  91הספר מרגע הקמתו.-מיומה הראשון, והיה קצין בחיל

, והביא עימו מכתב ממפקד החטיבה, הקולונל לויד 5ביוני חזר קפטן גראנט ממפקדת חטיבה    25-ב

)Lloydהספר על עזרתם, והגדיר את פעולתם כחשובה ביותר -), שבו הוא הודה לווילסון ולחיילי חיל

 92להצלחת המבצע. 

הספר מסוף יוני ועד לכניעת הצרפתים היה אבטחת הציר שבין דרעא לאזרעא. סך -תפקידו של חיל

הספר במבצע עמד על הרוג אחד (לוחם מגדוד פרשים שטבע) ושני פצועים מהגדוד -כל נפגעי חיל

 93הממוכן.

 

 )1944-1942הספר מחוץ לשטח המנדט (-חיל
הספר כמושל בפועל של החוראן. המשימה שהוטלה -שימש מפקד חיל  1941בין אוגוסט לנובמבר  

כוחו של הגדוד   94הספר הייתה:  שמירה על השקט ואבטחת קווי התקשורת לתוך סוריה.-על חיל

החלה להיבנות מחדש, במטרה להחזיר את סדר הכוחות   Fהממוכן הוגדל במהלך החודש, ופלוגה  

כן לשלוש פלוגות מלאות. פלוגת המשמר הנייד שבה והפכה לכוח עצמאי , שבחודש של הגדוד הממו

 
 . 1941ביוני   15שם,  85
 . 1941ביוני   16שם,  86
 . 1941ביוני   17שם,  87
 שם, שם, דיווחים לאורך היום.  88
 . 1941ביוני   22שם,  89
90 Fullik, p. 43. 
 . 1941ביוני   23),  1941יומן מלחמה (יוני   91
 .1941ביוני  24, מכתב מלויד לווילסון,  12שם, נספח   92
 בזרקא.  הספר- חיל, דיווח על המאושפזים בחודש יוני בבית החולים של 6שם, נספח   93
להלן: יומן מלחמה   ,TNA/WO/169/1056,  1941בספטמבר   6, 1941מספטמבר   הספר-חיל יומן מלחמה של מפקדת   94

 ). 1941(ספטמבר  
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הגדוד הממוכן קיבל הוראה   95ספטמבר הגיע לסדר גודל של פלוגה וחצי, עם שש מחלקות ממוכנות.

 150-מזרחית לדמשק, ולמעלה מ-קילומטרים צפונית  170-להציב את אחת מפלוגותיו בפלמירה, כ

 96הספר, תחת פיקודה של הדיוויזיה החמישית האוסטרלית. -ה אחרת של חילקילומטרים מכל יחיד

תפקידה של הפלוגה שהוצבה בפלמירה (שלוש הפלוגות התחלפו ביניהן במשימה זו), היה לפטרל 

שיירות  בליווי  לפעם  מפעם  הועסקו  הממוכן  הגדוד  של  שונות  מחלקות  הברחות.  ולמנוע  בגזרה 

 97זור, על גדות הפרת.-דיר אל אספקה לצפון מזרח סוריה, לעיר

לעבר  שבה  נובמבר  בפלמירה, -בחודש  שישבה  הממוכנת  הפלוגה  חיל  98הירדן  הספר  -ומפקדת 

לזרקא. חיל  1941בסוף    99הוחזרה  בעבר- שהה  כולו  הפלוגות -הספר  של  אימונים  לצורך  הירדן, 

צפון הוצב ב, החלו יחידות השדה שלו להישלח לעומק סוריה. הגדוד הממוכן  1942השונות, ובינואר  

, התמקמו בכפרים F-, וL  ,Mזור, ושלוש הפלוגות  -מזרח סוריה: מפקדת הגדוד התמקמה בדיר אל

 . 100זור-אל בג'זירה, מזרחית לדיר

ובפברואר   שינוי,  עבר  הממוכן  הגדוד  על  רג  1942הפיקוד  הקודמת,  ליחידתו  קילקלי  ימנט 'שב 

), נולד בשנת Pooleמחליפו של קילקלי, מייג'ור ריצ'ארד דומוויל דיוויס פול (  101ההוסארים השמיני. 

ץ ישראל בחלקו שירת באר. הוא ) מיום גיוסוThe Rifle Brigade, ושירת בחטיבת הרובאים (1900

 102השני של המרד הערבי, ובתחילת מלחמת העולם השנייה, שהה עם חטיבתו במצרים.

קיבל גם גדוד    1942גדוד הפרשים שהה בתקופה זו בגבול שבין סוריה, לבנון וארץ ישראל. באפריל  

 הפרשים הוראת תנועה צפונה, והוא חצה את לבנון לאורכה, נכנס לסוריה, והתמקם לאורך הגבול

סורי, כאשר המפקדה התמקמה סמוך לחלב ושלוש הפלוגות התפרסו צפונה יותר, בכפרים -התורכי

   103סמוכים לגבול.

חיל  גדודי  שני  של  הסורי-משימתם  והגבול  הסורי,  הספר  אבטחת  הייתה  שנחשב   -הספר,  תורכי, 

אביב   בתחילת  המועצות  ברית  בתוך  הגרמני  הצבא  של  המחודשת  התקדמותו  ,  1942לרגיש. 

בהקשר זה   104. "ציר" ל  שתצטרף, והיה חשש מפני  עוררו חשש בתורכיהוהשליטה הגרמנית בבלקן,  

- טענו שראו מסמכים בריטיים שקבעו שחיל  "ההגנה " שירות הידיעות של  של  חשוב לציין שמקורות  

אכן  שהגרמנים  שבמקרה  הידיעות,  שירות  דמקורות  אליבא  נאמר,  במסמכים  אמין.  אינו  הספר 

יחידות חיל יילחמו -יפלשו לסוריה, יש לצרף את  יותר, שכן אם  גדולות  הספר ליחידות בריטיות 

 105בנפרד מהבריטים, ייתכן מאוד שיערקו. 

 
 . 1941בספטמבר   26- ב: סיכום מודיעיני לשבוע שמסתיים  2שם, נספח   95
,  1941באוקטובר  26: מצבת כוחות 9, נספח  1941מאוקטובר   הספר-חיל מה של מפקדת  יומן מלח 96

TNA/WO/169/1056 . 
 . TNA/WO/169/4349,  1941דצמבר  - מיולי הספר- חיליומן מלחמה של הגדוד הממוכן של  97
 . TNA/WO/169/1056,  1941בנובמבר   15,  1941לנובמבר  הספר-חיל יומן מלחמה של מפקדת   98
 . 1941בנובמבר   23שם,  99

 . 9TNA/WO/169/434, 1942במרץ    6- ו  1942במרץ    3,  1942ממרץ   הספר- חיליומן מלחמה של הגדוד הממוכן של  100
כעבור מספר חודשים, הוא נפצע במדבר המערבי, ונפל בשבי הגרמני. הוא מת, ככל הנראה ממחלה, במהלך שהותו במחנה   101

 . 1944בשנת   שבויים בגרמניה,
102 636.list, p.  Yearly-Half1940  
 . TNA/WO/169/4353, 1942במאי  2,  1942מאי - ממרץ הספר-חיל יומן מלחמה של גדוד הפרשים של   103
104 Henri Wilson, p. 123. 
 .א'  105/69  ,את"ה, 1947בנובמבר  4הספר,  -דיווח של "חנוך" למטה הש"י, על תולדות חיל 105
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היחיד הלוחמת  חילהיחידה  של  בעבר-ה  שנותרה  ה-הספר  הבסיסים יהירדן,  אבטחת  יחידת  יתה 

צירי התחבורה הראשיים בעבר על  בנקודות אסטרטגיות  פרוסות  היו  - הניידת, אשר מחלקותיה 

יחידה זו הוצבה תחת פיקודו של   106, במפרק ובארבד (שם ישבה מפקדת היחידה). H-4-ב  –הירדן  

 הירדן).  -(אזור עבר 96אזור צבאי מספר -מפקד תת

שישבו   1942באוקטובר   המחלקות  משלוש  ושתיים  הבסיסים,  אבטחת  יחידת  פריסת  הורחבה 

אל ובג'סר  במעאן  נפרסו  בארבד,  ב'מג-במפקדה  שישבה  המחלקה  כדי   H-4-אמע.  לזרקא  עברה 

 107לאבטח את הבסיס והכביש הסמוך אליו. 

חיל מפקדת  בעיני  נחשבה  הבסיסים  אבטחת  המלח-יחידת  ומשרד  לגדוד הספר  כפוטנציאל  מה, 

החליטו במשותף ממשלת המנדט ומשרד המלחמה על גיוס פלוגה נוספת   1942ממוכן שני. ביוני  

פלוגות  וחצי  לשתיים  ביחידה,  החיילים  מצבת  את  מביאה  שהייתה  הבסיסים,  אבטחת  ליחידת 

ט על הספר הוחל-מלאות, קרוב מאוד למצבה של גדוד, שמנה שלוש פלוגות. במקביל להגדלת חיל

הגדלה נוספת של הלגיון הערבי. הלגיון, שהחל את המלחמה עם גדוד ממוכן אחד, הוכפל בהיקפו 

  108, וכעת הומלץ לגייס גדוד ממוכן נוסף, ולהגיע למצבה של חטיבה ממוכנת שלמה. 1942עד 

הספר, הודו במפקדת הצבא הבריטי בארץ -חודש אחרי הניסיון להקים פלוגה ממוכנת נוספת בחיל

ישראל בכישלונו של ניסיון ההקמה. הנימוק שניתן לכישלון היה העדר מתנדבים מתאימים לשירות 

הספר למצוא חיילים מתאימים, בלטה הצלחתו של הלגיון -ביחידה ממוכנת. בהשוואה לכישלון חיל

זו  הצלחה  בהקמתו.  שהוחל  החדש  הממוכן  לגדוד  חיילים  ממאתיים  למעלה  חודש  בתוך  לגייס 

עותית עוד יותר, לנוכח העובדה שמאגר המתגייסים הפוטנציאלי של הלגיון, היה קטן הייתה משמ

  109הספר.-משמעותית מזה של חיל

יותר חיילים קרביים מאשר הלגיון, אך בסוף השנה, היה כוחו - החזיק חיל  1942בתחילת   הספר 

שנה זו ואילך, הפער הקרבי של הלגיון גדול יותר, וכל יחידות השדה הניידות שלו, היו ממוכנות. מ

וחיל הלגיון  בין  הכוחות  של -בסדר  יותר  הגדול  לאמון  הן  ביטוי  היווה  והדבר   , וגדל  הלך  הספר 

 הבריטים בחייליו של גלאב, והן לעובדה שמאמצי הגיוס של גלאב, היו מוצלחים בהרבה. 

הוחל בסוף  אמונם של הבריטים בגלאב בא לידי ביטוי במהלך נוסף להגדלת כוחו של הלגיון, בו  

יצירתן של פלוגות רגלים לאבטחת מתקנים בריטיים במזרח התיכון. 1942 הצורך   110, שכלל את 

, והן מנו כאלפיים חיילים, 15-ל  4-בפלוגות משמר אלה, הביא לכך שעד לסוף המלחמה גדל מספרן מ

  111שברובם הגדול הוצבו בארץ ישראל. 

הירדן. סדנת הרכב הראשית - לו, נותרו בעברהספר והמפקדה ש-יחידות התחזוקה הכלליות של חיל

, פעלו תחת פיקודה של הארמיה התשיעית וטיפלו ברכבים של כל היחידות  LAD-בזרקא ויחידת ה

 
,  1942באפריל   22  הספר, - חיל: מצבת כוחות 15, נספח 1942מאפריל  הספר-חיל יומן המלחמה של מפקדת   106

TNA/WO/169/4346 . 
,  1942באוקטובר   16הספר,  - חיל: מצבת כוחות 6, נספח  1942מאוקטובר   הספר-חיל יומן המלחמה של מפקדת   107

TNA/WO/169/4346 . 
 . TNA/CO/831/58/3,  1942חודש יוני  ב הירדן - עברדיווח של קירקברייד על המצב הפוליטי ב  108
 , שם. 1942הירדן לחודש יולי  - דיווח של קירקברייד על המצב הפוליטי בעבר 109
110 An Appreciation  –The Hashemite Arab Army Edroos. -And: Syed Ali ElLunt (1984), p. 114. 

and Analysis of Military Operations (Amman: The publishing Committee, 1980), p. 235. See: El-
Edroos. 

111 Vatikiotis, p. 75. And: Lunt (1984), p. 119. 
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בעבר שעברו  שפעלה -הצבאיות  ולשיקומם,  רכב  בכלי  לטיפול  יחידה  הוקמה  זו  במסגרת  הירדן. 

מאסיבי, היה  זו  יחידה  של  העבודה  קצב  במפרק.  טיפולים  איראן,   ממתקן  בין  התעבורה  בגלל 

והסובייטים כבשו במבצע משותף באוגוסט בין השאר, 1941ספטמבר  -שהבריטים  לים התיכון.   ,

, הכוח הפולני שגוייס בברית המועצות, בפיקודו של הגנרל אנדרס. כוח זה 1942עבר שם במהלך  

ביום ממוצע    112ור הנפט. הירדן, לאורך כביש צינ-חיילים, ועבר כולו דרך עבר  115,000-כלל למעלה מ

   113תוקנו והוחזרו לכשירות ששה עד עשרה כלי רכב מכל הסוגים. 1942-ב

לבסיס הגדוד הממוכן בג'זירה הסורית, כדי שהיחידות   LAD-הועברה יחידת ה  1942בספטמבר  

ברכבים. שוטפים  טיפולים  לצורך  ארוך,  לוגיסטי  בקו  תלויות  להיות  יצטרכו  לא  .  114הממוכנות 

בוטלה בנובמבר אותה שנה, כשמפקדת הארמיה התשיעית החליטה  שיש צורך דחוף יותר הצבה זו  

 115בסדנאות בארץ ישראל, והורתה על הצבת היחידה בטול כרם.

הספר, וחזר -, אחרי שנתיים וחצי בתפקיד, סיים ווילסון את תפקידו כמפקד חיל1942בדצמבר    30-ב

ל  116לבריטניה.  מחליף  מינוי  שאלת  נדונה  במזרח כאשר  הבריטי  הצבא  במפקדת  סברו  ווילסון, 

התיכון, שאין טעם להביא מועמד חיצוני בעיצומה של מלחמה, ובכך לבזבז זמן על חפיפה והכשרה. 

הספר -מסיבה זו נבחר לתפקיד מפקד גדוד הפרשים, מונטגומרי. מונטגומרי, כאמור, שירת בחיל

ה1930-ל  1928בין   פרשים,  פלוגת  חצי  של  מפקד  בתור  וולוויץ' ,  הצבאית  באקדמיה  מדריך  יה 

)Woolwich 117, ופיקד על פלוגת פרשים. 1939-ל 1934) בין  

). קמרון Cameronמחליפו של מונטגומרי בגדוד הפרשים היה מייג'ור אלן איאן צ'ארלס קמרון (

. הוא שירת שם במשך 1921, והוסמך כקצין ברג'ימנט ההוסארים השביעי בשנת  1901נולד בשנת  

  118, כשפרש משירות צבאי. 1936עשרה שנים, עד להסבת היחידה לכוח ממוכן, בשנת  -ה מחמש למעל

 119למפקד פלוגה בגדוד הפרשים.  1941הספר ומונה באפריל -הוא חזר לשירות במסגרת חיל

נעלמה לחלוטין סכנת השתלטות מדינות הציר על המזרח התיכון. מתקפת   1943ותחילת    1942בסוף  

טאלינגראד וניצחון הארמיה השמינית הבריטית על הקורפוס האפריקני של  הנגד הסובייטית בס

עלמין, שינו באופן דראסטי את המצב במזרח התיכון. יחידות קרביות שהוצבו -הצבא הגרמני באל

הירדן ובארץ ישראל, הועברו למקומות קרובים יותר לחזית, והאזור הצבאי המיוחד מספר -בעבר

 120הספר. -, הועבר מידי מפקדת הצבא הבריטי, לידי חיל1941מצע  הירדן מא-, שהתקיים בעבר96

בעבר שחנו  הלגיון  כוחות  של  כמפקדם  תפקד  שמונטגומרי  לכך  הביא  זה  שאר -שינוי  ושל  הירדן 

 הספר פעלו תחת פיקוד יחידות אחרות.-הכוחות הבריטיים באמירות, בשעה ששני גדודי חיל

 
 . 2003במאי  16ז"ל,   ראיון עם יוסף שר שלום 112
 . /WOTNA/169/4355, 1942לשנת  הספר- חיליומן מלחמה של יחידת הטיפול והשיקום של  113
 . /WOTNA//4354169, 1942מספטמבר  הספר- חילשל  LAD-יומן מלחמה של יחידת ה 114
. להלן יומן  1942בדצמבר    4,  הספר-חיל : מצבת כוחות  5, נספח  1942מדצמבר   הספר-חיל יומן המלחמה של מפקדת   115

 . TNA/WO/169/4346, )1942מלחמה (דצמבר  
 ". Dמסמך מונטגומרי, נספח " 116
  .TNA/CO/831/45/6, 1938בפברואר,  14ממשרד המושבות לקריסטל, ) Cole(קולונל קול קטעים ממכתב מלוטננט  117

 . TNA/CO/831/49/5,  1938באוקטובר   25,  מכתב ממקמייקל למקדולנד וגם: 
118 .1505p.  ,listYearly -Half 1941 
119 (London: His Majesty's Stationary  July 1945 Part II -The Quarterly Army List War Office, 

Office, 1945), p. 2910. See: The Quarterly Army List - July 1945. 
 . /COTNA/831/60/2,  1943הירדן בחודש יולי  - דיווח של קירקברייד על המצב הפוליטי בעבר 120

 . TNA/WO/169/9173, 1943ביולי   23, 1943לחודש יולי  ספרה - חילוגם: יומן מלחמה של מפקדת 
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של   הראשונים  החודשים  ה  1943בשמונת  בג'זירה המשיך  שגרתית  בפעילות  הממוכן  גדוד 

נרחבים מול מבריחי סחורות אסורות מתורכיה.  121הסורית, בספטמבר    122וביצע מספר מבצעים 

בחופו   1943 שנמצאת  עבאס,  בנדר  לעיר  לנוע  הממוכן  לגדוד  התשיעית  הארמיה  מפקדת  הורתה 

הצפוני של המפרץ הפרסי. מסעו של הגדוד נמשך למעלה מחודשיים, בשיירה שנסעה דרך מפרק 

  123הגיע הגדוד לבנדר עבאס. 1943בנובמבר  20-(שם הוכנו הרכבים למסע הארוך) ודרך בגדאד. ב

הארמיה משי מפקדת  שיזמה  נרחבת  לפעולה  הצטרפות  הייתה  באיראן  הממוכן  הגדוד  של  מתו 

במהלך שהותו בת ארבעת    124מערב איראן.- התשיעית, ללחימה בנחילי ארבה, שהציפו את דרום

ה לדיוויזיה  מסופח  הממוכן  הגדוד  היה  באיראן,  לחטיבת   12-החודשים  בכפיפות  ופעל  ההודית, 

הדיוויזיה.   40-הרגלים ה נובמבר    125של  באיראן מסוף  סוף אפריל   1943הגדוד הממוכן שהה  עד 

החל הגדוד   1944באפריל    20-, במהלכם היה חלק מהלחימה המוצלחת של הבריטים בארבה. ב1944

 126במאי הגיע לבסיס בזרקא. 12-כלי רכב, וב 150לנוע מערבה בשיירה של 

הגדוד 1943דצמבר    5-ב כמפקד  תפקידו  את  פול  סיים  עבאס,  בבנדר  הגדוד  של  שהותו  במהלך   ,

), שקיבל דרגה זמנית של לוטננט קולונל. Wilsonהממוכן, והוחלף במייג'ור אדוורד צ'שייר ווילסון (

בשנת  ווילסון   (  1907נולד  סטאפורדשייר  דרום  של  הרגלים  לרג'ימנט   Southוהתגייס 

Staffordshire  הוא שירת עם יחידתו במלטה, הגיע לארץ ישראל במסגרת התגבורת 1926) בשנת .

  1936, אך רוב תקופת שירותו ברג'ימנט, הוא היה מוצב בהודו. במאי  1929אירועי  שנשלחה בזמן  

קודם לתפקיד מפקד הפלוגה, וקיבל   1938הספר ובנובמבר  -מוכנת בחילפלוגה מ-מונה כמפקד חצי

  127דרגה מקומית של מייג'ור.

לחופשה ממושכת,  הגדוד  חיילי  רוב  יצאו  בזרקא, במהלכה  וחצי  חודש  בת  מנוחה  אחרי תקופת 

אחרי שלא ביקרו בבתיהם במשך חודשים, הוחזר הגדוד לחלב, להמשיך במשימתו הקודמת של 

הגבו  סוריה.אבטחת  של  הצפוני  מאות    128ל  לאורך  סיורים  הגדוד  קיים  וחצי  חודשיים  במשך 

סורי, ובסוף ספטמבר קיבל ווילסון פקודה שסיפוחו -קילומטרים בחלקו המזרחי של הגבול התורכי

  129של הגדוד הסתיים, ועליו לשוב לזרקא.

לדרום בקעת הירדן   שהותו של הגדוד בזרקא הייתה רק לצרכי התארגנות, ומשם עבר הגדוד כולו

ועבר ישראל  ארץ  בין  הגבול  לאורך  ובפטרולים  באימונים  עסק  שם  יריחו),  ב-(אזור   13-הירדן. 

באוקטובר הוצנחו באזור כמה אנשי מודיעין גרמניים ועימם ערבים ששיתפו עימם פעולה, והגדוד 

 
 אי. -חצי  – אי, ולכן מוכר בשם "ג'זירה" -השטח שבין הפרת לחידקל בסוריה ובעיראק דומה בצורתו לחצי 121
במאי   24,  1943במאי   13,  ": פקודות מבצע C" ו"A, נספחים " 1943ממאי   הספר- חיליומן מלחמה של הגדוד הממוכן של  122

1943,  TNA/WO/169/9051 . 
. להלן: יומן מלחמה של הגדוד  , שם1943בנובמבר   20, 1943מנובמבר  הספר- חיליומן מלחמה של הגדוד הממוכן של  123

 ). 1943הממוכן (נובמבר  
   .1943בנובמבר  8פרס (איראן),  של מפקדת הצבא הבריטי ב   55": הוראה מנהלית מספר Hשם, נספח "  124
   שם, שם. 125
 . /WOTNA/169/15868,  1944במאי   12,  1944ממאי   הספר- חילחמה של הגדוד הממוכן של יומן מל  126
127 , p, 750.listYearly -Half 1941 
 , שם. 1944ביולי   1 , 1944מיולי  הספר- חיליומן המלחמה של הגדוד הממוכן של  128
 , שם. 1944בספטמבר  29,  ": פקודת תנועה B, נספח "1944מספטמבר  הספר- חיליומן המלחמה של הגדוד הממוכן של  129
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גרמנים וערבי,   ללכוד שני  Fבאוקטובר הצליח פטרול של פלוגה    16-ב  130נפרס במטרה לאתר אותם.

   131והגדוד הוחזר לשגרת אימונים ופטרולים. 

של הגדוד הממוכן לא הוצבה בבקעת הירדן, יחד עם שאר הגדוד, אלא נשלחה ללטרון   Mפלוגה  

עצורים.  מאות  שהו  ובו  במקום,  הבריטים  שהקימו  המעצר  מחנה  של  היקפית  באבטחה  לסייע 

בריחתם של עצורי לוחמי חירות ישראל, מספר חודשים קודם לכן, והצהרת ראשי ארגון זה, שינסו 

, שמפקדּה העריך שהשוטרים Mבכוח, הביאה לכוננות מוגברת של פלוגה  לחלץ את שאר אסיריהם  

מ  יותר  מעמד  להחזיק  יוכלו  לא  המחנה  על  מבחוץ.   15-ששומרים  התקפה  של  במקרה     132דקות 

אסירים    251מטרתו של מבצע האבטחה, הייתה לאפשר לבריטים להוציא מלטרון תוך לילה אחד,  

הלאומי, ולהטיסם למחנה מעצר באריתריאה. אחרי סיום של לוחמי חירות ישראל והארגון הצבאי  

מבצע ההגלייה, הצטרפה הפלוגה לשאר הגדוד, והוחלפה על ידי שלוש מחלקות של יחידת המשמר 

 133הנייד, שלטרון נקבעה כבסיס הקבע שלה מעתה ואילך. 

נובמבר   א  1944בתחילת  לצפון  עברו  הפלוגות  ושלוש  והמפקדה  תנועה,  פקודת  הגדוד  - רץקיבל 

שראל. תכלית ההצבה הייתה חיזוק הפיקוח על הגבול בין המנדט לבין סוריה ולבנון. הגדוד הוצב י

 134שמפקדתו ישבה בעכו וכלל את צפון ארץ ישראל.  15תחת פיקודו של אזור צבאי 

המשיך גדוד הפרשים למלא תפקיד של פיקוח ומניעת הברחות לאורך חלקו   1944-ו   1943לאורך  

הוסב הגדוד לתקופה מסויימת   1944סורי, מחלב מערבה. בספטמבר  -ל התורכיהמערבי של הגבו

פלוגת המשמר הנייד, מכיוון שבסביבה הייתה  ותוגבר בשתי מחלקות של  בג'יפים,  לגדוד ממונע 

התפרצות של מחלת סוסים אפריקנית, והסוסים נדרשו לקבל חיסון שהשבית אותם לחודש. הסבה 

 135התאוששות הסוסים, הגדוד חזר לייעודו המקורי כגדוד פרשים.   זו הייתה זמנית בלבד, ואחרי

הועבר גם גדוד הפרשים לצפון ארץ ישראל. מפקדת הגדוד והבסיס הראשי שלו היו   1944בנובמבר  

פינה, הוא הוכפף למפקד אזור צבאי   גזרה בגבולּה  15בראש  על  לגדוד הממוכן, הופקד  ובדומה   ,

 136הצפוני של ארץ ישראל. 

יחידות השדה של חיל  1944מסוף   הספר  בארץ ישראל, אך המפקדה הראשית, מתקן -רוכזו כל 

הספר הסתיימה - הירדן. מבחינת חיל-האימונים, הסדנאות הראשיות והמחסנים, כולם נותרו בעבר

בנובמבר   השנייה  העולם  עד 1944מלחמת  שנים,  וחצי  לשלוש  קרוב  תימשך  הבאה  ומשימתו   ,

 לפירוקו הסופי.

 
המבצע כונה על ידי הגרמנים בשם "אטלס", ובין משתתפיו היה חסן סלאמה, מבכירי מנהיגי המרד הערבי, וכן שני גרמנים   130

אף לא אחת  טמפלרים, ילידי הארץ. אחת ממטרות המבצע הייתה הרעלת מקורות הירקון, אך הוא השתבש מתחילתו, ו
 ממטרותיו הושגה. 

 . /WOTNA/169/15868,  1944באוקטובר   16,  1944מאוקטובר  הספר- חיליומן המלחמה של הגדוד הממוכן של  131
 . 1944באוקטובר  M  ,19של פלוגה   1": פקודת מבצע מספר E/4שם, נספח " 132
 . /WOTNA/169/15866, 1944באוקטובר   26, 1944מאוקטובר   הספר-חיל יומן מלחמה של מפקדת   133
                                            , 4194), על המתרחש במחוז במחצית הראשונה של נובמבר Evansדיווח של מושל הגליל, אוונס ( 134

TNA/CO/733/456/2 . 1944להלן: דיווח אוונס (מחצית ראשונה של נובמבר ( . 
,  1944בנובמבר  7,  1": פקודה מספר D/2, נספח " 1944מנובמבר   הספר-חיל הממוכן של  וגם: יומן מלחמה של הגדוד  

TNA/WO/169/15868 . 
 . 16.5.2003- ראיון עם יוסף שר שלום מה  135

,  1944בפסטמבר  23,  16: פקודה מספר 6, נספח 1944מספטמבר   הספר- חילוגם: יומן מלחמה של גדוד הפרשים של 
TNA/WO/169/15872 .  

. להלן:  , שם 1944בדצמבר   6, 19: פקודה מספר  3, נספח  1944מדצמבר  הספר-חיל חמה של גדוד הפרשים של  יומן מל  136
 . 19פקודה מספר  
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 הספר בשנותיו האחרונות של המנדט-חיל :עשר-פרק אחד

 ) 1948-1944הספר (-סוגיית עתידו של חיל
ככל שהתקרבה מלחמת העולם השנייה לקיצה, כך עלו השאלות לגבי התפקיד שתמלא בריטניה 

, לצורך בקיץ  בריטניההגיע למונטגומרי להוזמן    1944במזרח התיכון, אחרי סיום המלחמה. באפריל  

נושאי הדיון נגעו לארגון הכוח   1ניהול דיונים במשרד המושבות ובמשרד המלחמה לגבי עתיד הכוח. 

בחיים  חייליו  וקליטת  הכוח  פירוק  ולשאלת  ובעתיד,  בהווה  קצינים  לאספקת  ולאימוניו, 

 2האזרחיים. 

ומן למשרד המושבות. הנושא הראשון שעמד על סדר  הגיע מונטגומרי לבריטניה וז  1944באמצע יולי  

הספר למשרד המלחמה. מונטגומרי -היום מבחינת מונטגומרי, היה דווקא שאלת הכפיפות של חיל

סבר שיש להחזיר את הכוח למשרד המושבות, שכן תנאי השירות של קצינים בריטיים במסגרת זו, 

הוא   מבחינתם.  יותר  אטרקטיבי  והוא  יותר,  טובים  הכוחות הם  של  העליונה  שהמפקדה  ציין 

, מתנגדים לכך. נציגי משרד GOC-הבריטיים במזרח התיכון, מסכימה עימו, אבל הנציב העליון וה

מונטגומרי גם הביע חשש   3המושבות הבהירו שאין טעם לדון בנושא הזה לפני שתסתיים המלחמה.

בתוך שנה, והם יצטרכו לשוב הספר יפוגו  - מכך שחוזיהם של כמחצית מהקצינים הבריטיים בחיל

   4ליחידותיהם. מצב זה ישאיר חלל גדול, שלמחליפיהם ייקח זמן למלא.

וקציני חיל חיילי  לדיון, הייתה תנאי השכר של  ציין -הסוגייה השנייה שעלתה  הספר. מונטגומרי 

מקבילות, וכל זמן הספר בדרגות  -שחיילי הלגיון מרוויחים משמעותית טוב יותר, מאשר חיילי חיל

לחיל איכותי  אדם  כוח  לגייס  הסיכויים  שקטנים  הרי  כזה,  הוא  בעלי   5הספר. -שהמצב  בנוסף, 

בשוק  למדי  גבוהות  משכורות  כעת  הרוויחו  ופקידים)  אלחוטנים  טכנאים,  (מכונאים,  מקצועות 

 6הספר. -האזרחי, וקשה מאוד לשכנע אותם להתגייס לשורות חיל

הספר, -הספר  טען מונטגומרי שהלגיון לא יכול להוות תחליף לחיל-של חיל  בכל הנוגע לשאלת עתידו

 7מכיוון שלדעתו הוא מנוע פוליטית מלהיפרס בסוריה (שלעבדאללה שאיפות לקבל אותה) ובמצרים. 

ראוי לציין בהקשר זה, שיחידות של הלגיון דווקא כן נפרסו בסוריה במהלך המלחמה, אך עשו זאת 

 הספר  בסוריה. -בה מפריסתו של חיל לתקופות קצרות בהר

, ציין מונטגומרי, שלדעתו 1944הספר, שנערכה בסוף אוגוסט -בפגישה נוספת בנוגע לעתידו של חיל

מפגינים  כנגד  בעבר  בו  שהשתמשו  כשם  יהודים,  מפגינים  כנגד  ביעילות  בו  להשתמש  יהיה  ניתן 

המקומ והקצינים  החיילים  של  השכר  תנאי  את  לשפר  ושיש  המושבות ערבים,  משרד  נציגי  יים. 

 .8הסכימו עם רוב טענותיו של מונטגומרי, וקבעו שפירוק הכוח לא נדרש. 

), שעמד לצאת Gortנערך במשרד המושבות דיון עם הפילדמרשל הלורד גורט (  1944באוקטובר    16-ב

שתו לארץ ישראל ולהחליף את מקמייקל בתור הנציב העליון. בדיון הועלתה בפני הלורד גורט תחו

 
 .  TNA/CO/820/57/12, 1944באפריל    24טיוטת מכתב משרד המושבות למשרד המלחמה,   1
 , שם.  1944במאי  13בקאהיר,  מברק ממשרד המלחמה ולמפקדה הבריטית  2
 שם.  3
 , שם. 1944ביולי   21נקודות שעלו בדיונים עם מונטגומרי,   4
 שם.  5
 שם.  6
 שם.  7
 , שם. 1944באוגוסט   25קטעים מתוך דיון במשרד המושבות,  8
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הספר  חש מוזנח בהשוואה ללגיון הערבי, וכדאי שתופגן כלפיו "גישה אבהית" -של מונטגומרי שחיל

  9מצד הנציב העליון הבא. 

- הספר   בעבר-, וכבר בחודש הראשון הוא ביקר בבסיסי חיל1944הלורד גורט הגיע לארץ בנובמבר   

הספר,  -סוג שנתבקש להפגין כלפי חילהפגנה זו של "דאגה אבהית" מה  10ירדן, בליווי קירקברייד.ה

לעת מובטח  שעתידו  התחושה  את  הכוח,  פיקוד  בקרב  לבסס  עתיד -סייעה  חייליו  ושמצב  עתה, 

 להשתפר. 

הירדן, הגיעה -, והידיעה ששאלת עתיד המנדט בארץ ובעבר1945סיום מלחמת העולם השנייה במאי  

אלה. שר החוץ הבריטי החדש, הספר בסימן ש-לפרשת דרכים, העמידה שוב את תפקידו של חיל

, החליט לתמוך בהמשך מדיניות הספר הלבן של מקדונלד, והחלטתו הביאה  )Bevin(   בוויןארנסט  

  11אותו לעימות ישיר עם ההנהגה הציונית. 

הספר, אשר שירותם הוארך, על אף שכבר השלימו -סיום המלחמה הביא לכך שרבים מחיילי חיל

ב  להן  שהתחייבו  השנים  שלוש  זו את  הארכה  שירותם.  את  לסיים  לבקש  כעת  יכלו  גיוסם,  עת 

על סעיף   ידי -לפקודת חיל  73התבססה  על  הספר, שקבע שבעת מלחמה או במצב חירום שיוגדר 

נחשב    73סעיף    12הספר, ניתן להאריך את שירותו של המתגייס עד לסיום מצב החירום. -מפקד חיל

, שכן, בניגוד ללוחמים, לא היה להם תחליף מיידי. לחיוני מאוד בכל הנוגע לבעלי מקצועות חיוניים

העדר התחליף הוביל לכך שבמשך השנה שאחרי סיום מלחמת העולם השנייה, נוצר לחץ גדול של 

כמה עשרות חיילים יהודים (שכמעט כולם נמנו, כאמור, על קבוצה זו) שתבעו להשתחרר מייד. הם 

- מלחמה הסתיימה. חייל יהודי ששירת בחיל, הגם שה73טענו שהשחרור נמנע מהם מתוקף סעיף  

, מכתב למערכת עיתון "הארץ", וציין שהוא וחבריו רוצים להשתחרר, אך  1946ספר, שלח, בינואר  ה

 13מונעים זאת מהם. 

הספר  נאלץ לחזור -שחרורם של מאות חיילים, יצר סכנה למחסור פוטנציאלי במתגייסים, וחיל

כאשר הוא הוגדל מסדר כוח של גדוד לסדר כוח של חטיבה מוקטנת. לפעול בשיטות שאפיינו אותו 

בית שאן, קאימקאם תופיק תחכמוני,   עמקקצין בכיר שהשתייך לגדוד הפרשים, שמוצאו היה מ

הספר  למבצע גיוס נרחב בצפון השומרון. במסגרת המבצע, הציע תחכמוני -נשלח מטעם מפקדת חיל

לחיל להתגייס  להם-לאנשים  ועשה  לבעייה   הספר,  נחשבו  ראייה  (בעיות  במקום  עיניים  בדיקות 

  14הרפואית הראשית, בכל הנוגע לפסילת מועמדים מקומיים לשירות בכוחות הביטחון הבריטיים).

בנוסף למבצעי גיוס מיוחדים, מהסוג שביצע תחכמוני, נפתח מחדש משרד גיוס קבוע בשכם, ומספר 

גדול.  היה  בו,  לשירות  מהמ  15המועמדים  חילבחלק  מטעם  מגייסים  השתמשו  גם -קרים  הספר  

לחיל שהצטרפות  וציינו  פוטנציאליים,  למגוייסים  בפנייתם  הלאומי  בעלת -בנימוק  היא  הספר  

 
 , שם. 1944באוקטובר  16נקודות לדיון עם הלורד גורט שהועלו בדיון במשרד המושבות  9

 . TNA/CO/831/60/2, 1944הירדן בנובמבר  - דיווח של קיקרברייד על המצב הפוליטי בעבר 10
 . TNA/WO/169/15866, 1944בנובמבר  23, 1944הספר לחודש נובמבר - וגם: יומן מלחמה של מפקדת חיל

11 States and Arab Nationalism, The United  –1951 -The British Empire 1945Roger Wm. Louis, 
Postwar Imperialism (Oxford: oxford University Press, 1984), pp. 383-384. See: Louis. 

 . TNA/CO/831/59/6,  35, ע"מ 1942, שנת 73הספר המתוקנת, סעיף  - פקודת חיל 12
 . 2, ע"מ  1946בינואר   22  ,דבר מכתב למערכת  13
 . 105/69 , , את"ה6194בינואר   16דיווח של המחלקה הערבית של הש"י,   14
 , שם. 1946בינואר   27למטה הש"י,  קורן)-(ככל הנראה דוד קורונל   דיווח של "דקל" 15
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הערבי. הכוח  לחיזוק  "דרושים"   16משמעות  מודעות  פרסום  באמצעות  הייתה  נוספת  גיוס  שיטה 

 סרון משמעותי בכוח אדם. הספר  למנוע מצב של ח-בדרך זו הצליח חיל 17בעיתונות הערבית.

עבר  1946בפברואר   בין  חדש  חוזה  על  ומתן  לנהל משא  במטרה  לבריטניה  עבדאללה  הירדן  -נסע 

 18הירדן.-במרץ נחתם חוזה שאישר את עצמאותה הפורמאלית המלאה של עבר 22- לבריטניה, וב

 28-זרקא בהספר  ציין את הכתרתו העתידית של עבדאללה למלך, בסעודה חגיגית שנערכה ב-חיל

סעודה זו לוותה בטונים צורמים של עלבון אישי למלך,   19הכבוד של הכוח .-באפריל לכבוד קולונל

בסעודה  נכח  ולא  בבריטניה,  השנתית  חופשתו  את  לדחות  טרח  לא  שמונטגומרי  הסתבר  כאשר 

 החגיגית לכבוד עבדאללה, ואף לא בטקס ההכתרה. קירקברייד (שמונה פורמאלית לשגריר הבריטי 

  20הירדן, אף שתפקידו בפועל כמוציא ומביא, לא השתנה), שלח מכתב ברכה בשם מונטגומרי.-בעבר

הספר  לא טרח  -תגובתו של עבדאללה הייתה מנומסת אך צוננת, וניכרה בה אכזבה מכך שמפקד חיל

 21הירדן. -להיות נוכח באירועים החשובים שנערכו בעבר

הספר. על פי ההסכמים -סמכות של עבדאללה לגבי חילהתנהגותו של מונטגומרי ביטאה את חוסר ה

הירדן, מבלי -הספר , ומפקדתו, מתקניו, מחסניו וסדנאותיו נותרו בעבר-לא השתנה מעמדו של חיל

 22שלממשלה החדשה הייתה כל סמכות לגביהם. 

הירדן היוותה -הספר  הפך שלילי יותר ויותר, ונוכחותו בעבר-היחס של הממלכה החדשה כלפי חיל

מטרד מהותי מבחינת השלטונות. אלה חששו מהרכב האוכלוסייה של הכוח, ששני שלישים ממנו 

הירדן והיו מודעים היטב לכך שמדובר בעצם בהמשך הנוכחות של ריבונות זרה -לא היו נתיני עבר

 על מה שאמורה להיות מדינה עצמאית. 

הירדן, הייתה קשורה -עבר  הספר , והטרידה את שלטונות-סוגיה נוספת הקשורה בקיומו של חיל

בכך שכמו בעבר, הפך קיומו לתחרות מבחינת הלגיון: בשנות מלחמת העולם השנייה הוקמו פלוגות 

בארץ  כולן  הוצבו  המלחמה  ואחרי  בריטיים,  אסטרטגיים  מתקנים  שאבטחו  הלגיון  של  משמר 

תם של חיילים של נוכחו  23חיילים.  3,000-פלוגות כאלה שמנו כ  15מדובר היה על    1946-ישראל. ב

מדינה ערבית עצמאית בתחום המנדט הבריטי בארץ ישראל, היוותה בעייה פוליטית קשה מבחינתה 

סבר ),  Cunningham(קנינגהאם    , אלן גורדוןשל הממשלה הבריטית, שחיפשה פתרון. הנציב העליון 

להותיר סיבה  ואין  שלום,  בתקופת  למדינה  פרופורציונאלי  אינו  הלגיון  של  במימדיו שגודלו  ו 

בארקר, שלא היה מאוהדיו של גלאב, לא התלהב גם הוא מנוכחות הלגיון, אך   GOC- הנוכחיים. ה

נוכחותן של פלוגות המשמר בארץ, בתקופה שמצב הביטחון בה מעורער כל כך, הייתה הכרחית 

 
 , שם. 1946בפברואר    13דיווח של מודיע של המחלקה הערבית בכפר קטנה, ליד רמאללה,   16
 . 8ראה בנספח   ,4 "מ, ע1946באוגוסט   7- " בדפאע- אלמודעה שפורסמה ב" 17
פעילותה   – הירדן - (אמירות עבר  1921-1946נשאטהא ותטורהא פי רבע קרן   –ארדן -אמארה שרק אל סלימאן מוסא.  18

), ע"מ  1990אסלאמיה,  -חצ'ארה אל-מלכי לבחות' אל -מג'אמע אל -(עמאן: אל)  1946-1921מאה -והתפתחותה לאורך רבע 
 . להלן: מוסא. 278

),  1990ארדני, -כתב אל-(עמאן: מרכז אל(החשיבה הפוליטית בירדן)  דן  אר -סיאסי פי אל -פכר אל -אל וגם: עלי מחאפט'ה. 
 . 201-199ע"ע  

  . TNA/CO/537/1840,  1946דיווח של קירקברייד על המצב בעבר הירדן באפריל   19
72-אסתקלאל -אל – האשמיה - ות'איק אל- חסין. אל-, אוראק עבדאללה אל 1946ביוני   4מברק קירקברייד לעבדאללה,   20

491 . 
 . 491-73אסתקלאל -אל – האשמיה - ות'איק אל- חסין. אל-, אוראק עבדאללה אל 1946ביוני   5רק עבדאללה לקירקברייד  מב 21
 . 336מוסא, ע"מ   22
23 p. 20. Abu Nowar (2001) 
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הרצון לצמצם את מימדי הלגיון לצד העובדה שנותר צורך ממשי בהמשך קיומן של   24מבחינתו. 

הספר. לחילופין -פלוגות המשמר, הביא להצעה שפלוגות אלה תועברנה כמות שהן, לפיקודו של חיל

 25הספר.-פלוגות משמר חדשות שיוכפפו לחיל 15הוצע שחייליהן ישוחררו ובמקומם יגוייסו 

דות תקיפה מצד גלאב וקירקברייד, שטענו שהחלשה משמעותית כל כך של הצעות אלה עוררו התנג

הלגיון, סמוך לחתימתו של הסכם שבו התחייבה בריטניה להבטיח את שמירת עוצמתו של הלגיון, 

תתקבל רע מאוד אצל עבדאללה. גלאב סבר שבמצב כזה עלול עבדאללה לפנות לקרוביו בעיראק 

- עלות הלגיון, והדבר יפגע מאוד בהשפעתה של בריטניה בעבר  ולבקש שיסייעו לו כלכלית לממן את

הירדן. טענה נוספת של גלאב הייתה שהמצב בארץ ישראל אינו מותיר זמן מספיק להכשרתם של 

הספר  יקרה יותר -פלוגות של חיל  15שלושת אלפים חיילים חדשים. קירקברייד ציין שהעלות של  

הספר  משרתים קצינים בריטיים, -שבכל פלוגה של חיל  פלוגות של הלגיון בגלל  15לתחזוקה מאשר  

 26שעולים הרבה יותר ממקביליהם הערבים. 

לנוכחותו של הלגיון בארץ ישראל הייתה חשיבות פוליטית מהדרגה הראשונה עבור עבדאללה, שכן 

הדבר איפשר לו מעורבות ישירה בנעשה במחנה הערבי בארץ ישראל. בבסיסי הלגיון בארץ ישראל 

 27. , פעיל באופוזיציה למופתי הוארי-נימר אלו פעילים של תנועת ה"נג'אדה", שנוסדה על ידי אומנ

 15-כינס דיון שבו הוחלט ש  1946ביולי    18-טיעוניהם של גלאב וקירקברייד שכנעו את בארקר, שב 

 28הספר. -הפלוגות הנוכחיות לא תפורקנה, ולא תועברנה לשירות במסגרת של חיל

, אחרי שבריטניה הפנתה את שאלת ארץ ישראל לדיון באומות המאוחדות, 1947  ותחילת  1946בסוף  

שבה ועלתה סוגיית נוכחות פלוגות המשמר של הלגיון בארץ ישראל. משרד החוץ סבר שפוליטית, 

הירדן, רצוי להשאירן בפיקוד הלגיון, אך כאשר מופנה הדיון בשאלת -בכל הנוגע ליחסים עם עבר

מות המאוחדות, הרי שיש בעייה עם נוכחות כוחות של מדינה ריבונית המשך המנדט לעצרת האו

ישראל.  והקולונל ראסל  1946- השאלה הכספית שהעלה קירקברייד ב  29בארץ  ועלתה שוב,  , צפה 

) ) שעסק בתקציב הביטחון במשרד האוצר, העדיף גם הוא לשמר את המצב Edmondsאדמונדס 

הרצון לא להכעיס     30"כוח זר" על אדמת ארץ ישראל. הנוכחי, חרף אי הנעימות הכרוכה בנוכחות  

עבר לחיל-את  גם מהעובדה שאפילו שמו המלא של חיל-הירדן, בהקשר  נבע  עצמו -הספר,  הספר 

הירדן והמדינות השכנות: בגלל שמו, לא פעם הוא זוהה בטעות ככוח -היווה בעייה מבחינת עבר

קברייד ירדני, ונציג משרד החוץ, גאראן, אליו כתב אדמונדס, צירף לתשובתו מכתב של קיר-עבר

  31שעסק בדיוק בנקודה זו. 

 
 . 202שם, ע"מ   24
 . 209שם, ע"מ   25
 . 207-209שם, ע"ע  26
27 (London: Macmillan Press,  Territorial AmbitionA  –King Abdullah an Palesitne Josef Nevo. 

1996), p. 79. See: Nevo. 
28 211.-Abu Nowar (2001), pp. 210 
 . FO/TNA/371/62203, 1947באפריל   11רשימות מדיון במשרד החוץ,  29
 , שם. 1947במרץ  5) ממשרד החוץ, Garranמכתב מאדמונדס לפ. גאראן (  30
 , שם. 1947באפריל    12לאדמונדס, מכתב מגאראן  31
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, הביאה לכך שבמקום להפחית את מספר 1947החמרתו של מצב הביטחון בארץ ישראל במהלך  

כ 1947חיילי הלגיון ממערב לירדן, נאלצו הבריטים דווקא להגדילו, ובסוף   - , שהו ממערב לירדן 

 32חיילים של הלגיון.  6004,

הספר, שבמידה - רצוי בינה לבין חיל-ק את הקשר הלאהירדן רצתה מאוד לנת-כאמור, ממשלת עבר

הספר   -, כאשר השקיע חיל1946רבה נבע משמו, וגרם לעתים לחיכוכים עם מדינות שכנות. במהלך  

ירדני" -מאמצים גדולים בגיוס חיילים, הוא פעל, בין השאר, גם בסוריה. הסורים שמעו שכוח "עבר

-במקרה אחר נסעה משלחת חיל   33יחו שמדובר בלגיון.מגייס חיילים בשטחם, והגיבו בזעם, שכן הנ

הירדן -ספר לתחרות ירי בחבאניה, ללא תיאום עם ממשלת עיראק, וזו התלוננה בפני ממשלת עברה

 1946-, אחרי שהנושא כבר הועלה כמה וכמה פעמים ב1947במרץ    34מתוך הנחה שהכוח כפוף לה.

עבר ממשלת  ראש  ביקש  רשמי,  לא  סמי-באופן  אלהירדן,  מקירקברייד, -ר  רשמי,  באופן  רפאעי, 

 35הספר  ישונה.-ששמו של חיל 

, הצעה לשנות 1946בנובמבר    25-על רקע זה הועלתה במפקדת הכוחות הבריטיים במזרח  התיכון, ב

הספר  היוותה נקודה רגישה, -. סוגית שמו של חיל36הספר  ל"ללגיון הפלשתינאי". -את שמו של חיל

ששינוי שם עלול להיתפס על ידי היהודים והערבים כשינוי מדיניות, גם כאשר אין שכן היה ברור  

), נדחה Palestine Arab Forcesכל שינוי כזה. שם אחר שהוצע, "הכוחות הערבים של פלשתינה" (

הספר -"חיל-הספר  ל-הוחלט סופית על שינוי שמו של חיל  1947ורק בתחילת אוקטובר    37גם הוא,

כאשר הוחלט סופית על מהלך זה, הסתבר שלמרות   alestine Frontier ForceP .(38של פלשתינה" (

הירדן ועל כן מובן שהיא תומכת בו, הרי שעדיין צריך -הספר  הגיעה מעבר-שהבקשה לשינוי שם חיל

 39הכבוד של הכוח. -לבקש אישור מעבדאללה, בכובעו כקולונל 

רפאעי -כתב לראש הממשלה אל  1947ר  באוקטוב  24-קירקברייד פעל בהתאם להוראות אלה, וב

בקשה שידבר עם עבדאללה, יעדכן אותו לגבי שינוי השם, ויבקש את אישורו הרשמי לכך. מספר 

עבר ממשלת  את  עדכן  שקירקברייד  אחרי  מספר -ימים  של  דעתם  על  עלה  השם,  בשינוי  הירדן 

ניה כלל לא מתכוונת פקידים במשרדי החוץ והמושבות ששינוי השם עלול לבטא רמיזה כאילו בריט

האומות   בעצרת  הדיונים  ממועד  מחודש  פחות  מאוד,  רע  יתקבל  והדבר  ישראל,  מארץ  לסגת 

המאוחדות. מברקים בהולים מקנינגהאם למשרד המושבות והחוץ, בבקשה שיעכבו כל הודעה על  

 40הספר, שהועברה לעמאן, הגיעו  מאוחר מדי.-שינוי שמו של חיל

 

 
32 Nevo, p. 80. 
 , שם. 1947במרץ  3מכתב מקירקברייד לשר החוץ בווין,  33
 . TNA/FO/68806, 1947דיווח של קירקברייד על המצב בעבר הירדן במאי   34

 ,  1947ביוני  2- ל 1947במאי   19- וגם: חילופי מברקים בין נציגויות בריטניה בבגדאד ועמאן עם משרד החוץ, ה
TNA/FO/371/62203 . 

 . TNA/FO/371/62208,  1947במרץ    2רפאעי לקירקברייד, -מכתב מאל 35
 . TNA/FO/371/62203, 1947במאי  5מברק ממשרד המלחמה למפקד הכוחות הבריטיים במזרח התיכון,   36
 , שם. 1947באפריל  2) ממשרד המלחמה,  Atkinsonטיוטת מכתב מגאראן ללוטננט קולונל אטקינסון (  37
 , שם.1947באוקטובר  14מכתב פנימי במשרד החוץ,   38
 , שם. 1947באוקטובר   24מכתב ממשרד החוץ לקירקברייד,   39
 , שם. 1947בנובמבר  6  –  1947באוקטובר   25חילופי מברקים בין קנינגהאם, משרד המושבות, משרד החוץ וקירקברייד,   40
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 ) 1948-1944ארץ ישראל עם סוריה ולבנון (המשימה: שמירה על גבול 
הספר במהלך שהותו בארץ ישראל אחרי מלחמת העולם השנייה, הייתה  -משימתו העיקרית של חיל

וכן למטרות  ולבנון, חדירות שנועדו למטרות הברחה של נשק וסחורות  מאבק בחדירות מסוריה 

היהודי, שמלכתחילה היה חשדני הספר בעימות ישיר עם היישוב  -העפלה. משימה זו הציבה את חיל

 כלפי הכוח. 

הספר יועד לחסום כל מעבר של אנשים או סחורות מכיוון סוריה (ממטולה -גדוד הפרשים של חיל

ראש  עד  ממטולה  לבנון,  עם  הגבול  היה  הממוכן  הגדוד  של  האחריות  שתחום  בעוד  צמח),  עד 

 41הנקרה. 

, מוקמו בג'ועלה (ליד קיבוץ L-, וF  ,Mתיו,  מפקדת הגדוד הממוכן התמקמה בהר כנען, ושלוש פלוגו 

 42אדמית של היום), ג'יש ומלכיה (ליד קיבוץ מלכיה של היום). 

מוקמה בבסיס   A, ופלוגה  C-ו  Bמפקדת גדוד הפרשים מוקמה בראש פינה, שם גם מוקמו פלוגות  

 43הספר הישן בצמח. -חיל

שניתנה להם הוגדרה בפשטות כמניעת מעבר של הספר בגליל, המשימה  -כאשר הוצבו שני גדודי חיל

 7-אנשים וסחורות מוברחות מסוריה ולבנון לתוך ארץ ישראל. הפקודה שנמסרה לגדוד הממוכן ב 

לא    1944בנובמבר   תנועה  למנוע  במטרה  הגבול,  לאורך  מארבים  ויציב  "יפטרל  שהגדוד  קבעה  

 44מורשית מעבר לגבול". 

הספר בשנות השלושים בצפון -ו לבין משימות דומות שביצע חיללכאורה, לא היה הבדל בין משימה ז

בעבר,  -עבר התקיימו  שלא  רבות  רגישויות  היו  זו  במשימה  בפועל,  הירדן.  בקעת  ובצפון  הירדן 

חיל פיקוד  היהודית.  האוכלוסייה  עם  הרצוף  המגע  רבים -ובראשן  של  לפעילות  מודע  היה  הספר 

ולעויינות רוב היישוב בארץ כולה, כלפי בהתיישבות היהודית בגליל בתחום ההעפלה ה יבשתית, 

 שלטונות המנדט, כתוצאה מהמשך אכיפת מדיניות הספר הלבן.  

 

 )1945מאי -1944הברחות ופעילות ביטחון שוטף (נובמבר 
גדודי חיל נשק, סחורות -כאמור, ההתמודדות של שני  (של  פלילית  פעילות של הברחה  עם  הספר 

, והיה לו ניסיון רב בתחום זה. הניסיון הרב אפשר לגדוד הממוכן 1926-וכסף), החלה עם הקמתו ב

  45להתחיל ולתפוס מבריחים כבר ביום הרביעי לפריסת הגדוד לאורך הגבול. 

שכל   מראה  הגבול,  לאורך  שלו  הראשון  הפעילות  בחודש  הממוכן  הגדוד  פעילות  אחרי  מעקב 

חוקית, וכאלה -ניסו להבריח סחורה בלתיהעצורים בעוון חצייה לא חוקית של הגבול, היו ערבים ש

 
,  1944בדצמבר  6', 19מספר  ת מבצעפקוד': 3, נספח  1944 מדצמבר הספר-חיל יומן מלחמה של גדוד הפרשים של   41

TNA/WO/169/15872 19. להלן: פקודה . 
בנובמבר   7'פקודת התרעה לגדוד הממוכן', : D/1, נספח  1944 מנובמבר הספר- חילשל  הגדוד הממוכן יומן מלחמה של   42

1944  ,TNA/WO/169/15868 . 
 . 19פקודה  43
,  1944בנובמבר  7', 1'פקודת מבצע מספר  : D/2, נספח  1944 מנובמבר הספר- חילשל  הגדוד הממוכן יומן מלחמה של   44

TNA/WO/169/15868 . 
בנובמבר   23',  1944'דיווח מעצרים: נובמבר  : J/1, נספח 1944 מנובמבר הספר- חילשל  הגדוד הממוכן יומן מלחמה של   45

 , שם.  1944
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המודיעין שעמד לרשות הגדוד הממוכן וגדוד הפרשים, היה מגוון. מודיעין   46נתפסו כמעט בכל יום. 

 47זה כלל חומר שהועבר מהצבא הבריטי, ממשטרת המנדט, ומהז'נדרמריות בסוריה ובלבנון. 

הג גדר  לאורך  תגובה שוטפת  ופעילות  מודיעין  לאיסוף  חילבנוסף  פעל  ליצור -בול,  הספר במטרה 

מערכת יחסים עם אישים בולטים מעבר לגבול, שחלקם היו דומיננטיים בתחום ההברחות, בתקווה 

שיהיו מוכנים לשתף עימו פעולה. תופעה זו בלטה בעיקר בלבנון, שם נוצר קשר עם המנהיג השיעי 

, עקב שנאתם לצרפתים, אבל אסד. אסד ואנשיו נטו לקבל בברכה את הבריטים-המקומי, אחמד אל

 48בפועל, לא עשו דבר בשביל להפסיק את ההברחות. 

הצבאי  והארגון  ישראל  חירות  לוחמי  פעילות  גברה  השנייה,  העולם  מלחמת  של  סיומה  לקראת 

-), בIPCכאשר חיבל הארגון הצבאי הלאומי בצינור הנפט של חברת הנפט העיראקית (  49הלאומי. 

הבר1945במאי    25 הכריזו  באזורים ,  חסימות  לבצוע  הממוכן  לגדוד  והורו  חירום  מצב  על  יטים 

). מטרת Flourishהיהודיים בגליל המערבי (בעיקר סביב הקריות), במסגרת פקודת מבצע "לבלוב" (

 50המבצע הייתה לסייע לצבא ולמשטרה לאתר חשודים בביצוע פעולות אלה. 

גם פריסתו של גדוד הפרשים בסמוך ליישובים יהודיים עובתה, והוא קיבל את המשימה לאבטח 

את הצינור בגליל המזרחי, במקום המשטרה. בגליל המערבי, עד חיפה, אובטח הצינור על ידי גדוד 

קיבל גם גדוד הפרשים את פקודת מבצע "לבלוב"   1945במאי    30-. ב51של חיילים מפנג'אב שבהודו.

)Flourish שמטרתו, בגזרה זו, הייתה בעיקרה הפגנת כוח ביישובים היהודיים ממטולה בצפון ועד ,(

 52אמע.'מג-לקיבוץ גשר בדרום, שהוקם בסמוך לג'סר אל

הספר לא הועסק באופן בלעדי בשמירה על הגבול, אלא עסק גם במשימות ביטחון -העובדה שחיל 

ת, והעצימה את העימות שהיה נתון בו ממילא, שוטף ברחבי הגליל, הכבידה על משימתו המקורי

 עם היישוב היהודי בגליל, מתוקף פעילותו נגד ההעפלה, עליה יורחב להלן. 

 

 )1945יוני -1944הספר עם ההעפלה מסוריה ולבנון (דצמבר -התמודדות חיל
חיל חיילי  של  בודדות  שניסו  -היתקלויות  יהודים  עם  ישראללהיכנס  הספר  כבר   תרחשוה,  לארץ 

עברב ישראל דרך  להגיע לארץ  ניסו  יהודים מעיראק  ללא אשרות  -שנות השלושים, כאשר  הירדן 

למעשה  -מסוריה (הגבול היה פרוץ  העפלההחלה להתארגן באופן ספונטאני פעילות    1942-ב  53עלייה. 

מאז כיבוש סוריה בידי הבריטים), ורק במקרים בודדים נוצר מגע בין כוחות הביטחון הבריטיים 

-, נתפסה קבוצת עולים בלתי לגאליים בידי סיור של חיל1942. באירוע חריג, בקיץ  המעפיליםלבין  

 
 שם.  46
,  1945במרץ  2',  9'דיווח מודיעין מספר  : F/1, נספח  1945 מפברואר הספר- חילשל  הגדוד הממוכן יומן מלחמה של   47

TNA/WO/169/19772 .  
 , שם.  1945ביוני   4', 15'דיווח מודיעין מספר : F/1, נספח 1945  ממאי הספר- חילשל  הגדוד הממוכן יומן מלחמה של   48
הרחבה על פעילות אצ"ל, לח"י ו"ההגנה" נגד הבריטים, תופיע בפרקים העוסקים במשטרה הניידת, ובהקמת יחידות   49

 מיוחדות במסגרת משטרת המנדט. 
,  1945במאי   29,  '102'פקודת מבצע מספר : D/1, נספח  1945  ממאי הספר- חילשל  הגדוד הממוכן יומן מלחמה של   50

TNA/WO/169/19772 . 
,  1945במאי  23',  20'פקודת מבצע מספר  : 3, נספח  1945ממאי  הספר-חיל של   גדוד הפרשים יומן מלחמה של   51

TNA/WO/169/19776 . 
 , שם. 1945במאי  30',  31'פקודת מבצע מספר  : 7, נספח  1945ממאי  הספר-חיל של   גדוד הפרשים יומן מלחמה של   52
 . 100-101, ע"ע  יצחקי  53
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הסיור מאנשי  כמה  ידי  על  נאנסה  בקבוצה,  הבחורות  ואחת  אונס   54.הספר  של  הקשה  האירוע 

מעפילה מסוריה, ולכידת הקבוצה שאליה היא השתייכה, הביאו את "ההגנה" לקחת על עצמה את  

הבאות ולבנון  מסוריה    ההעפלהארגון   בשנתיים  ב'".  לעלייה  "המוסד  באמצעות  ישראל,  לארץ 

מ למעלה  ישראל  לארץ  להכניס  "ההגנה"  הרא  3,000-הצליחה  המעבר  נקודות  היו יהודים.  שיות 

   55בקיבוצים כפר גלעדי, דן  ודפנה. 

הספר היה חשדני הן בגלל שרוב המשרתים בו היו ערבים והן בגלל   -יחסו של הישוב היהודי לחיל

חיל של  העיקריות  המשימות  כאחת  בהעפלה  המאבק  הגדרת  לעיל.  שהוזכרו  הספר -הארועים 

 הגבירה חשדנות זו.

הגדוד הממ  1944בדצמבר    3-ב בידי  חצייה נתפס  ניסיון  תופיק חדד במהלך  פואד  וכן אדם בשם 

יהודים   3מכיוון קיבוץ דן לכיוון השטח הסורי. הוא הודה שהיה בדרכו חזרה לסוריה אחרי הברחת  

זו הייתה הראשונה    56לקיבוץ דן. האיש נמסר לידי הז'נדרמריה הסורית להמשך חקירה.  תפיסה 

פריסת גדוד הפרשים, שבהמשך תפס   -הכוח    מסוגה, והיא התבצעה טרם השלמתה של פריסת כל

 את הגזרה הזו, הושלמה רק בשבוע השני בחודש דצמבר. 

מזרחי, חלה  -, אחרי שהשלימו שני הגדודים את התארגנותם לאורך הגבול הצפוני והצפון 1945-ב

עלייה חדה במספר התקריות שהיו קשורות בהעפלה. ציר הכניסה של המעפילים היה קבוע פחות 

יות להצליח או  גבוהה  מוטיבציה  הפגינו  הגדוד  חיילי  הפרשים.  גדוד  של  בתחום  עבר  ורובו  ר, 

תודות  הסורי,  או  הלבנוני  בשטח  עוד  חלקם  העפלה,  ניסיונות  מספר  לסכל  והצליחו  במשימתם, 

הבריטים. ידי  על  שהועסקו  הגרועים   57למודיעים  היחסים  את  יותר  עוד  דרדרו  אלה  - פעולות 

 הספר.-הגליל העליון לבין חיילי שני הגדודים של חיללכתחילה בין יישובי מ

למרות שחלקם של היהודים בפעילות ההברחה ובכניסה הבלתי לגאלית לארץ ישראל, היה קטן 

משמעותית מזה של הערבים, מלמדים יומני המבצעים של שני הגדודים ודיווחי המודיעין שלהם, 

מורשית. דיווחי המודיעין של שני -ת הבלתיעל החשיבות הגדולה שיוחסה לבלימת העלייה היהודי 

ומרץ   מפברואר  זה 1945הגדודים  בתחום  אנושי  מודיעין  באיסוף  ההשקעה  כמות  על  מלמדים   ,

   58(מכפריים וז'נדרמים בדרום לבנון, ומסוחר יהודי בבירות).

) אוונס  טאנסטל  צ'ארלס  הגליל,  חילEvansמושל  בפריסת  בהתלהבות  שתמך  בגליל -),  הספר 

ממלא מקומו הזמני של אוונס, פרדריק   1944.59, יצא לחופשה בבריטניה בדצמבר  1944מבר  בנוב

 
 .  167סת"ה (כרך שני), ע"מ   54

  מצויין לא(  "ההגנהתולדות " ספר  של  שהמקורות וייתכן,   הספר- חיל של המלחמה   ביומני  מצויין לא זה רועחשוב לציין כי אי 
  הספר- חיל שחיילי   מאחר, לאירוע האחראים החיילים   בזיהוי שגו), אחר מקום  בכל אזכור לו מצאתי ולא, האירוע   של  מקורו

 . עת באותה  סוריה בצפון שהו 
 . 169-170שם, ע"ע  55
  10בדצמבר',  8 – בנובמבר  25'דיווח מעצרים : A, נספח  1944 מדצמבר הספר- חילשל  הגדוד הממוכן יומן מלחמה של   56

  . TNA/WO/169/15868, 1944בדצמבר  
,  1945במרץ   18', 10'דיווח מודיעין מספר : F/2, נספח 1945ממרץ   הספר- חילשל  הגדוד הממוכן יומן מלחמה של   57

TNA/WO/169/19772 . 
,  1945בפברואר   18',  8'דיווח מודיעין מספר  : F/2, נספח  1945מפברואר  הספר- חילשל  הגדוד הממוכן יומן מלחמה של   58

,  1945במרץ   2', 9'דיווח מודיעין מספר : F/1, נספח  1945ממרץ   הספר-חיל של  הגדוד הממוכןיומן מלחמה של  שם. וגם: 
,  1945במרץ  18',  10'דיווח מודיעין מספר : F/2, נספח  1945ממרץ   הספר-חיל של  הגדוד הממוכןיומן מלחמה של  שם. וגם: 
באפריל   2', 11'דיווח מודיעין מספר : F/1, נספח 1945מאפריל  הספר-חיל של  הגדוד הממוכןיומן מלחמה של  שם. וגם: 

 שם. ,  1945
 . TNA/CO/733/456/2, 1944נובמבר   על המתרחש במחוז במחצית הראשונה של  הגלילדיווח של מושל מחוז  59
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), לא הסכים עם אוונס, וטען שחרף הפריסה הנרחבת, אין Blenkinsopוויליאם ג'פרי בלנקינסופ (

בהברחות.  למלחמה  תוצאות  התנהלות    60כל  על  בלנקינסופ  בפני  היהודים  התלוננו  בתחילת מרץ 

אזור  הספר.  -חיל רצון מכך    15.61בלנקינסופ העביר את התלונות למפקדת  היה שאינו שבע  ניכר 

שהמתיחות במחוז דווקא עולה כתוצאה מפריסת כוח צבאי שאמור להביא לשיפור המצב. שובו של 

הספר, הוסיפו להתקבל במשרדי  -על יחסו של חיל  של יהודיםאוונס לא שיפר את המצב, ותלונות  

בנצרת. חיל  62המחוז  הדו-יחידות  ובדיווחיהן  ביומניהן  דיווחו  לא  התלונות -הספר  על  שבועיים, 

אזור   למפקדת  ואוונס  בלנקינסופ  ידי  על  מול 15שהועברו  שאירעו  חריגות  תקריות  על  לא  וגם   ,

 היהודים. 

ילדים מקבוצת כינרת, שחצתה בטעות את הגבול, על ידי   21נתפסה כיתה בת    1945באפריל    21-ב

גדוד הפרשים, שמסר אותה לידי הסורים, שקנסו אותם. כשנודע הדבר להנהגה היהודית פטרול של  

-של גוש היישובים, הם מחו בפני אוונס, על כך שלא נעצרו ונשפטו בארץ. אוונס בחר לגבות את חיל

תפס הגדוד הממוכן תשעה נערים יהודים מסוריה, בסמוך לכפר גלעדי,   1945באפריל    30-ב  63הספר. 

  64נתפס באותו אזור יהודי נוסף, מלווה במורה דרך ערבי. 1945אי במ 3-וב

באפריל, חשד אוונס שגוש יישובי החולה, ובעיקר קיבוץ דן, מנסים   21- אחרי התקרית שאירעה ב

הספר, במטרה להביא להרחקתו מהגזרה. -לעורר פרובוקציות בכדי לסבך את גדוד הפרשים של חיל

, שרדף אחרי מבריח Cנוטרים מהקיבוץ לבין פטרול של פלוגה    בתחילת מאי היו חילופי אש בין

גבול, שחמק מהם, ופתח לעברם באש. לפי הדיווח שנמסר לאוונס, המח'תאר של דן היה עויין מאוד 

   65כלפי מפקד הפטרול, וסירב לשתף עימו פעולה. 

 29-ו מסוריה במבצע "לבלוב", התקריות בחולה ושתי תפיסות של קבוצות גדולות של ילדים שהגיע

הספר, החריפו עוד יותר את השנאה והחשדנות  -, בידי פטרולים של חיל194567ובתחילת יוני    66במאי

 הספר, לבין תושביו היהודים של הגליל המזרחי.-ההדדית בין גדוד הפרשים של חיל

 

 )1946מאי  -1945הגדוד הממוכן מחוץ לארץ ישראל (יוני 
ביוני   7-אחרי סיום מבצע "לבלוב" חזר זמנית הגדוד הממוכן לעמדותיו לאורך הגבול עם לבנון. ב

  Blackden .(68סיים מפקד הגדוד ווילסון, את תפקידו, והוחלף בידי המייג'ור יו קרומוול בלקדן (

בשנת   נולד  בשנת  1913בלקדן  והתגייס  (   הגבוללרג'ימנט    1933,  וויילס  דרום   South Walesשל 

Borderers  ביולי ישראל  לארץ  הגיע  הוא  ברג'ימנט,  השני  בגדוד  צעיר  כקצין  והשתתף 1936).   ,

- הוא הצטרף לחיל  1936.69בלחימה בחלקו הראשון של המרד הערבי, עד שובו לבריטניה, בדצמבר  

 
 , שם. 1944דיווח של המושל בפועל של מחוז הגליל על המתרחש במחוז במחצית השנייה של דצמבר   60
 . TNA/CO/733/456/4, 1945  מרץ על המתרחש במחוז במחצית הראשונה של הגלילמחוז  המושל בפועל של דיווח של  61
 , שם. 1945מרץ   של  השנייהעל המתרחש במחוז במחצית  הגלילמחוז  המושל בפועל של דיווח של  62
 , שם. 1945אפריל   של  השנייהעל המתרחש במחוז במחצית   הגלילמחוז  מושלדיווח של  63
,  1945במאי   4', 13'דיווח מודיעין מספר : F/1, נספח  1945מאפריל  הספר- חילשל  הגדוד הממוכן יומן מלחמה של   64

TNA/WO/169/19772  :נספח  1945ממאי   הספר- חילשל  הגדוד הממוכןיומן מלחמה של . וגם ,F/2 :  דיווח מודיעין מספר'
 ., שם1945במאי  20',  14

 . TNA/CO/733/456/4, 1945השנייה של מאי  על המתרחש במחוז במחצית   הגלילדיווח של מושל מחוז  65
 . שם 66
 , שם. 1945הראשונה של יוני על המתרחש במחוז במחצית   הגלילדיווח של מושל מחוז  67
  . /WOTNA//19772169, 1945ביוני   7,  1945מיוני   הספר- חילשל  הגדוד הממוכן יומן מלחמה של   68
69 , No. 11, April 1937, p. 40.The South Wales Borederes JournalUnkwon author,  



234 
 

. בשנת 1941, והתקדם לתפקיד מפקד פלוגה בשנת  1939פלוגה ממוכנת במרץ  -הספר כמפקד חצי

הוא חזר ליחידתו המקורית, והשתתף בקרבות במדבר המערבי ובסיציליה. הוא נפצע פעמיים   1942

אחרי המלחמה קיבל את עיטור 'מסדר השירות המצויין'   1943.70קיץ  -בתוך ארבעה חודשים באביב

)DSO .כהוקרה על אומץ לבו בקרבות מלחמת העולם השנייה ( 

הספר בעקבות - תקן אימונים בבריטניה, וחזר לחילאחרי פציעותיו שירת בלקדן כמדריך ראשי במי

), הממונה על התחום הצבאי Rollestonבקשה מפורשת של מונטגומרי מלוטננט קולונל רולסטון (

 . 71במשרד המושבות.

שלושה שבועות אחרי כניסתו של בלקדן לתפקידו, קיבל הגדוד פקודת תזוזה צפונה, ושב ונשלח 

     72.סורי-הגבול התורכי למשימה זמנית של אבטחה לאורך

הגדוד הממוכן של חיל הגדוד -את מקומו של  ללבנון, תפס  ישראל  בין ארץ  לאורך הגבול  הספר, 

בתוך מספר שבועות הסתבר שהיחסים שרקמו חיילי הלגיון   73הממוכן הראשון של הלגיון הערבי.

ומ אילון  חניתה,  בקיבוצים  (בעיקר  המערבי  בגליל  היהודיים  המתיישבים  טובים עם  הם  צובה), 

 74הספר שהוצבו בגזרה.-בהרבה מאלה מיחסיהם של היהודים עם יחידות חיל

הגדוד הממוכן נפרס בצפון סוריה לתקופה שתוכננה להיות קצרה, אך המתיחות הגדולה שנוצרה 

בין הלאומנים הסוריים, הבריטים והצרפתים, הביאה לכך שמשימתו של הגדוד בסוריה, נמשכה 

נה, וכללה פעילות צבאית רבה בהרבה מכפי שנאלץ להתמודד עימה בפעם הקודמת למעלה מחצי ש

שאלת עתידה של הנוכחות   סביב המתיחות  הגידול בהיקף הפעילות נבע מעליית    .שנפרס בסוריה

ביולי, אחרי   14-. בבעיר קמישלי  F. אחרי הגעת הגדוד לצפון סוריה, נפרסה פלוגה  הצרפתית במקום

, תחת אש של חיילים Fמצעד לציון יום הבסטיליה, מצא עצמו כוח מעורב של הודים ואנשי פלוגה  

ואיום  שעות  מספר  אחרי  רק  עבר.  לכל  אוטומטית  אש  וירו  לעיר,  סמוך  במוצב  שהיו  צרפתים, 

ממשלת הלחץ הבריטי על    75בהתקפה, הסכים המפקד הצרפתי להורות לאנשיו להתפרק מנשקם.

צרפת והסכנה לחיי האזרחים הצרפתיים, הביאו להסכמה על פינוי אזרחי צרפת מקמישלי לחלב 

  76ביולי.  31-ל 29-באמצעות שיירה, אותה ליווה כוח של הגדוד הממוכן בין ה

בחודשים הבאים    1945.77באוגוסט    20-פינויים של הצרפתים מצפון הג'זירה הסורית, נמשך עד ל

בצפו הגדוד  לעברפטרל  לשוב  הוראה  שקיבל  עד  הסורית,  הג'זירה  בתום -ן  לאימונים.  הירדן 

הלגיון,  חיילי  והחליף את  ישראל,  בצפון ארץ  לעמדותיו הקודמות  הגדוד הממוכן  האימונים שב 

         1946.78במאי  

 
 . TNA/WO/417/004, 1943יולי  -רשימת נפגעים בעלי דרגות קצונה, ינואר 70
 . להלן: מונטגומרי לרולסטון. TNA/CO/820/57/12, 1945במרץ   3מכתב ממונטגומרי לרולסטון,   71
 . /WOTNA//19772169, 1945ביוני   15,  1945מיוני   הספר- חילשל  הגדוד הממוכן יומן מלחמה של   72
,  1945ביולי   8',  22'פקודת מבצע מספר :  D/1, נספח  1945מיולי   הספר-חיל של   גדוד הפרשים יומן מלחמה של   73

TNA/WO/169/19776 . 
. להלן:  TNA/CO/733/456/4, 1945הראשונה של אוקטובר  על המתרחש במחוז במחצית   הגלילדיווח של מושל מחוז  74

 .)1945דיווח אוונס (אוקטובר  
ביולי   15ביולי',   14'דיווח קפטן סקיירם על אירועי  : J/1, נספח 1945מיולי   הספר- חילשל  הגדוד הממוכן ל  יומן מלחמה ש 75

1945  ,TNA/WO/169/19772 . 
 , שם. 1945ביולי  31ביולי עד   29,  1945מיולי   הספר- חילשל  הגדוד הממוכן יומן מלחמה של   76
 , שם. 1945באוגוסט   20,  1945מאוגוסט  הספר- חילשל  הגדוד הממוכן יומן מלחמה של   77
 . 105/69  , את"ה,1946במאי    16דיווח של "סיפא" למטה הש"י,   78
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 )1946יוני  - 1945המשך הסלמת היחסים בין גדוד הפרשים ליישוב (יוני 
וויליאם סיים ק  1945ביוני    21-ב היה המייג'ור  הפרשים. מחליפו  גדוד  מרון את תפקידו כמפקד 

מנג בורן  ('אלפרד  קולונל. Mangerר  לוטננט  של  זמנית  דרגה  שקיבל  בשנת    79),  נולד   1914מנג'ר 

(  1934והתגייס בשנת   The Queen's  –Dragoon Guards  nd2לרג'ימנט משמר הדראגונים השני 

Bays  הוא התקדם   80פלוגת פרשים. -הוצב כמפקד חצי  1938), שהיה עדיין רג'ימנט פרשים. בשנת

בשנת   הפרשים  בגדוד  פלוגה  למפקד  ומונה  חזר 1941בתפקידו,  הוא  המלחמה,  סוף  ולקראת   ,

מת המומלצים של ליחידתו המקורית. מנג'ר היה באיטליה כאשר הופיע שמו במקום השני ברשי

), שהיה בעל Sullivanמונטגומרי לתפקיד. מונטגומרי העדיף את המייג'ור ג'ורג' לנגפורד סאליבן (

הספר, ושירת גם ברובאי המלך האפריקניים אך הוא הוגדר כ"לא כשיר פיזית" -וותק רב יותר בחיל

  81עקב  פציעה, ולכן נמנע ממנו התפקיד.

הספר לבין -שנכנס מנג'ר לתפקידו, אירעה תקרית נוספת בין סיור של חילפחות משבועיים אחרי  

ומנג אוונס  דן.  קיבוץ  היהודיים 'תושבי  התושבים  מנהיגי  עם  להידברות  להגיע  לנסות  החליטו  ר 

ביולי. נציגי היהודים דרשו סימון ברור יותר של הגבול, וביטול   28-בגליל העליון, וארגנו פגישה ב

ומנגהחובה לשאת תעודו זהות, אך אוונס  - חרף אי ר טענו שתביעות אלה הן בלתי אפשריות.  'ת 

  82טיהור האווירה. ב יעזור  ההסכמות, קיוו אוונס ומנג'ר שעצם קיום הפגישה

-בשבועות הבאים נראה היה כי המפגש אכן סייע בצמצום במספר העימותים היומיומיים בין חיל 

מצב ישוב ויתדרדר, עקב הנחישות של היהודים הספר לבין המתיישבים. עם זאת, היה ברור שה

מנג נחישות  ומנגד,  ולבנון,  ההעפלה מסוריה  בפעילות  דיווחים 'להמשיך  שלפי  זו,  עלייה  למנוע  ר 

 83, כתוצאה מחרדת היהודים מפני עצמאות סורית ולבנונית. 1945צרפתיים, צברה תאוצה באמצע 

מגלים יחס אישי עויין שלו כלפי תושבי דן, שבא לידי ר מחודש ספטמבר  'דיווחי המודיעין של מנג

דן   "המח'תאר של  אוגוסט:  לחודש  על המחצית השנייה  בדיווחו  צינית שמופיעה  בפיסקה  ביטוי 

הספר לא מאייש יותר עמדת גבול ליד הבניאס. כדי לחגוג, -ביטא באדיבות את שמחתו על כך שחיל

ל אותם  להוביל  ערבי  מנער  יהודים  מספר  לעמדת ביקשו  אותם  הוביל  הנער  הנחל.  שליד  מזבח 

 84הז'נדרמריה, שם הם נעצרו והועברו לקניטרה באשמת כניסה בלתי חוקית לסוריה".

 6-, הגיעו לשיא בתקרית שאירעה בכפר גלעדי בלבלום את ההעפלה ר   'המאמצים הגדולים של מנג

והו על ידי נוטר ערבי, שהזעיק עולים ומדריך מ"ההגנה" חצו את גבול לבנון, וז  53.  1945באוקטובר  

את גדוד הפרשים. העולים מיהרו לכפר גלעדי, והגדוד הקיף את הקיבוץ ותבע את הסגרת העולים. 

יהודים   250הנהגת הקיבוץ סירבה והגדוד הטיל מצור על הקיבוץ. לפי הוראת מטה "ההגנה" נשלחו  

ודים מהוראה לעצור,  פתחו לא חמושים מיישובי הסביבה לכפר גלעדי. כאשר התעלמו מספר יה 

 
 . /WOTNA//19769169, 1945ביוני    25,  1945מיוני  הספר-חיל   מפקדתיומן מלחמה של   79
80 yearly list, p. 1031.-1940 Half 
 מונטגומרי לרולסטון.  81
,  1945באוגוסט  2',  16'דיווח מודיעין מספר : F/1, נספח  1945מיולי   הספר-חיל של   גדוד הפרשים יומן מלחמה של   82

TNA/WO/169/19776 . 
,  1945באוגוסט    18', 17'דיווח מודיעין מספר : F/2, נספח 1945מאוגוסט  הספר-חיל של   גדוד הפרשים יומן מלחמה של   83

 שם. 
,  1945בספטמבר  2', 18'דיווח מודיעין מספר : F/1פח , נס1945מאוגוסט  הספר-חיל של   גדוד הפרשים יומן מלחמה של   84

 שם. 
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חיל דומה,  -חיילי  מקרה  אירע  שעות,  מספר  כעבור  נפצעו.  אנשים  וששה  באש,  שבמחסום  הספר 

 85ויהודי נוסף נפצע. 

ב כללית  שביתה  על  שהכריז  הארץ,  בכל  היהודי  ביישוב  גדול  זעם  עוררה  גלעדי  כפר   8- תקרית 

  208י העברי, פעולה שבה שוחררו  "ההגנה", במסגרת תנועת המר  ביצעהלמחרת  יום  באוקטובר.  

כי ישנו    התחושהחיזקה עוד יותר את  אוונס דיווח כי פעולה זו    86.ממחנה המעצר בעתלית  מעפילים

הבריטיים. השלטונות  לבין  כולו  היהודי  היישוב  בין  ישיר  שנלחץ   87עימות  לאוונס,  בניגוד 

מנג הגיב  להתנצל,  גלעדי  לכפר  הגיע  ואף  והעיתונות 'מהאירועים  היישוב  למחאת  בביטול  ר 

פעולה בנחישות, אך התנגדות תקיפה של אוונס  'מנג  88היהודיים.  ר טען שיש להמשיך באותו קו 

אשר סיור של בדצמבר כ  20-אילצה אותו להגיב באיפוק רב יותר מאשר קודם. דוגמא לכך אירעה ב

והעולים -חיל נסוג,  הפטרול  אליהם.  להתקרב  ניסה  כאשר  בירי  והותקף  מעפילים,  זיהה  הספר 

גלעדי. לכפר  הגיעו  בצורה  'מנג   89ומלוויהם  לנהוג  ליהודים  גורם  באיפוק,  לנהוג  שאילוצו  טען  ר 

וח על תוקפנית יותר ויותר, ומשדר ללבנונים ולסורים שאין טעם לשתף פעולה עם הבריטים בפיק

  90הגבול, שכן הבריטים אינם מתייחסים ברצינות לנושא זה. 

 

 )1947ספטמבר  – 1946הספר לנוכח המרד היהודי בשלטונות המנדט (ינואר  -פעילות חיל
עמדו בסימן של פעילות נרחבת של תנועת המרי העברי בכל רחבי   1946החודשים הראשונים של  

התקפ שתי  בפברואר  בוצעו  כנען  בהר  המשטרה, הארץ.  תחנת  כנגד  האחת  "ההגנה",  ידי  על  ות 

 91של הלגיון.  1והשנייה כנגד מפקדת גדוד  

חיל לחיילי  ירי  שניתן אישור  כך  על  "ההגנה"  הידיעות של  לשירות  דיווחים  הגיעו  - באמצע מרץ 

דיווחים נוספים ציינו ששיתוף    92הספר, שייתקלו במעפילים שיסרבו לעצור אחרי שלוש אזהרות.

חיל של  המודיעין  קצין  בין  תיאום  ונוצר  הורחב,  הסורים  עם  הז'נדרמריה -הפעולה  לבין  הספר 

 93הסורית, שהגדילה את מספר הז'נדרמים לאורך הגבול למאה. 

, וכך התפרסמו למאבק הלאומי  גם העיתונות היהודית הייתה מגוייסתרוב גופי היישוב,  בדומה ל

", כתבות שעסקו במה שהוגדר על ידי העיתונים The Palestine Post, "דבר", "משמר", "ב"הארץ" 

הספר והלגיון לאורך -העיתונות הערבית, מצידה, גיבתה את פעילות חיל  94הספר". -כ"תעלולי חיל 

הספר את כל הידוע לו על פעילות -הגבול, והגדירה זאת כ"חובתו של כל ערבי", למסור ללגיון ולחיל

 95לה. ההעפ

 
 . 842-843סת"ה (כרך שני), ע"ע   85
 הפלמ"ח (פלוגות מחץ).   –באמצעות הזרוע המגוייסת שלה   86
 ) 1945דיווח אוונס (אוקטובר  87
באוקטובר    17',  21'דיווח מודיעין מספר  : F/2, נספח  1945מאוקטובר  הספר-חיל של   גדוד הפרשים יומן מלחמה של   88

1945  ,TNA/WO/169/19776 . 
 . TNA/CO/733/456/4, 1945השנייה של דצמבר על המתרחש במחוז במחצית   הגלילדיווח של מושל מחוז  89
,  1945בדצמבר   23, 26'דיווח מודיעין מספר : F/4, נספח 1945מדצמבר  הספר-חיל של   גדוד הפרשים יומן מלחמה של   90

TNA/WO/169/19776 . 
 . TNA/CO/537/1708, 1946במרץ    2), למשרד המושבות,  Cunninghamמכתב מהנציב העליון אלן קנינגהאם ( 91
 . 105/69 , את"ה, 1946במרץ  13דיווח שהגיע ממטולה למטה הש"י,   92
 . 14/14  , את"ה, 1946במרץ  25דיווח של המוסד לעלייה ב',   93
 . 4, ע"מ, 1946במרץ    28,  המשמר מחבר לא ידוע, "מתעלולי חיל הספר",  94
 .3  "מ, ע1946באפריל    29, דפאע- אלמחבר לא ידוע,  95
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הקודמת  לגזרתו  שחזר  הממוכן,  והגדוד  הפרשים  גדוד  לחיילי  יהודים  בין  תקריות  נמשכו  במאי 

על התנכלויות של חיל יהודים התלוננו  לבנון.  גבול  הספר גם במקומות רחוקים מהגבול, -לאורך 

העיתונות הערבית   96למשל, עצירת אוטובוס בטבריה שהוביל קבוצת ילדים מעין גב, שנלקח לצמח. 

הספר, וטענה שאחד מסיוריו בסוף מאי, -המשיכה לדווח על פעולות אלימות של יהודים כנגד חיל

 97אף הותקף ביריות.

, בעקבות הודעתו של שר החוץ בווין, שלא יאפשר למאה אלף יהודים לעלות לארץ, 1946ביוני    17-ב

חברים את ארץ ישראל עם שכנותיה. ביצע הפלמ"ח פעולה רחבת היקף של הריסת כל הגשרים המ

בין השאר, הריסת מספר גשרים  ידי מבצעיה בשם "ליל הגשרים", כללה,  על  זו, שכונתה  פעולה 

חיל חיילי  בידי  והתקפת-שנשמרו  כנען. -הספר,  בהר  הממוכן  הגדוד  מפקדת  על  במהלך   98הסחה 

של   פטרול  בין  יריות  חילופי  היו  הירמוך,  על  הברזל  מסילת  גשר  כוח פיצוץ  לבין  הפרשים  גדוד 

  99"ההגנה", ושני פרשים נפצעו.

בעקבות פעולה זו, בוצעו חיפושים נרחבים בכל היישובים הסמוכים לגשרים שפוצצו, ומאחר שאחד 

הספר, לכפר גלעדי. לפי הוראות -ביוני כוחות של חיל  19-הגשרים היה הגשר של מטולה, הגיעו ב

ם שכנים, להגיע לכפר גלעדי. אחת הקבוצות  ניסתה לעקוף  "ההגנה" ניסו גם הפעם יהודים מיישובי

  100הספר, שפתח לעברה באש, הרג שלושה מאנשיה ופצע עוד ששה. -כוח של חיל

חיל הוצאת  את  מאוונס  לדרוש  באזור,  היהודית  ההנהגה  את  הביאה  זו  חריפה  הספר -תקרית 

ת "ההגנה", מצידה, הורתה מפקד  101מהגזרה, אך הוא סירב בתוקף וגיבה את החיילים על פעולתם. 

לשירות הידיעות שלה לנסות לאתר את הקצין שהורה על הירי, ואת החיילים שביצעו אותו בפועל,  

 102במטרה לשמור על האפשרות לפגוע בהם אישית.

(  29-ב ), שנועד לשבור את כוחו Agathaביוני ביצעו הכוחות הבריטיים בארץ את מבצע "אגתה" 

היהודי, וההנהגה הציונית. במהלך מבצע זה הופעלו כל הכוחות הבריטיים בארץ, הצבאי של היישוב  

וחיל הלגיון  המשטרה,  נוספים,  עזר  וכוחות  דיוויזיות  שתי  את - שכללו  סימל  זה  מבצע  הספר. 

נחישותה של הממשלה הבריטית, לשבור את המאבק הציוני. בהיסטוריוגרפיה הציונית נודע המבצע  

(ובו מסמכים בשם "השבת השחורה" וב  מהלכו נתפסו מנהיגים בכירים בסוכנות, מטה הסוכנות 

האימפריאלי,  המטה  מראש  באה  למבצע  היוזמה  חשובים.  נשק  מחסני  מספר  וכן  רבים), 

) מונטגומרי  ברנרד  לMontgomeryהפילדמרשל  שהורה   ,(-GOC בארקר אוולין  גנרל  לוטננט   ,

)Barkerדית. ) על ביצוע פעולה לדיכוי ההתקוממות היהו 

 
 .3  , ע"מ1946במאי   29, דבר מחבר לא ידוע, "התעללות זו לשם מה?",   96
 . 2  "מ, ע1946במאי    24, דפאע- אלמחבר לא ידוע,  97
הראשונה של יוני  על המתרחש במחוז במחצית    הגליל דיווח של מושל מחוז  גם:  ו  .880-884סת"ה (כרך שלישי), ע"ע   98

1946  ,TNA/CO/537/1707 . 
 . 884סת"ה, (כרך שני), ע"מ   99

 . א' 105/69  , את"ה,1946ביולי   1הודעת ועד גוש הגליל העליון,   100
 . TNA/CO/537/1707, 1946השנייה של יוני על המתרחש במחוז במחצית   הגלילדיווח של מושל מחוז  101
 . 105/69  , את"ה,1946ביוני   28- ו  1946ביוני   26דיווחים של "צלאל" למטה הש"י,   102
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נמשכו החיכוכים בין חיילי שני הגדודים לבין תושבי הגליל. מקרים בולטים היו ירי של   1946ביולי  

ושל חיילי גדוד הפרשים בראש פינה,    104לעבר קיבוץ אילון,  103לה, יחיילי הגדוד הממוכן ממחנה ג'וע

 105לעבר תושבת מקומית.

ם לערבים ובין היהודים לשלטון הבריטי,  , במקביל להתחזקות העויינות ההדדית בין היהודי1946-ב

הספר, -שאת, שאלה שהתעוררה עוד בסוף מלחמת העולם השנייה, לגבי עתידו של חיל-עלתה ביתר

 ככוח אימפריאלי שהוקם וצויד בידי הבריטים. 

וחיל היהודים  ביחסי  היחידה  שקטה-הגזרה  שהייתה  של  -הספר  השנייה  במחצית  , 1946יחסית, 

הג של  גזרתו  שביוני  הייתה  למרות  הממוכן,  כנגד   1946דוד  "הגנה",  של  יזומה  התקפה  בוצעה 

 המעפיליםמפקדתו של גדוד זה. את השקט היחסי בגזרה ניתן לייחס לשני גורמים: הירידה במספר  

הספר -מלבנון לארץ ישראל, ואישיותו המיוחדת של בלקדן, מפקד הגדוד הממוכן, שהיה קצין חיל

להתח שהצליח  היחיד  היישובים הבכיר  ראשי  ועל  היהודיים  חייליו  על  הערבים,  חייליו  על  בב 

פעילותו השגרתית של הגדוד הוסיפה להיות בעיקר לחימה בהברחות לאורך הגבול    106היהודיים. 

"ההגנה" קיבלה    107הלבנוני, וניסיון לגלות מצבורי נשק שהחזיקה "ההגנה" ביישובים שונים בגליל. 

מוכן תודות לסיועו של קצין דרוזי מג'ת, סלים ביי יוסף, שקיים מידע רב לגבי המתרחש בגדוד המ

החריפו פעולות    1946בסוף נובמבר    108מערכת יחסים קרובה עם תושבי קיבוץ חניתה, הסמוך לכפרו. 

בצמוד  קילומטרים,  חמישים  לאורך  נפרסו  הפרשים  גדוד  יחידות  ורוב  באזור,  והלח"י  האצ"ל 

  109ה. לתוואי מסילת הברזל, דרומית לחיפ

יחסם של היהודים בכלל ושל "ההגנה" בפרט, לשלושת המפקדים הבכירים האחרים, מונטגומרי, 

מנג'ר ופיילי, שהחליף את מונטגומרי כשזה יצא לחופשה, היה שונה. המקורות שעליהם הסתמכו 

ליהודים   גרוע  באופן  שהתייחס  גזעני,  כשתיין  מונטגומרי  את  הציגו  "ההגנה",  ולערבים אנשי 

נכתב   110כאחד. פיילי  ועל  על חייליו,  נטען באותו מקור, שהיה קצין קפדן, שהיה שנוא  על מנג'ר 

אין כל דרך לאמת את המקורות הללו, וניכר ש"ההגנה"    111שהיה קצין הגון אך לא אינטליגנטי.

ש אלה  כלפי  יותר,  ביקורתית  והייתה  היישוב,  כלפי  יותר  אוהדים  שהיו  קצינים  לשבח  לא  נהגה 

 נחשבו ליריביו.

היחסים בין יישובי אצבע הגליל לבין חיילי גדודו של מנג'ר הוסיפו להיות גרועים מאוד, ותקריות 

של   השנייה  המחצית  אורך  לכל  אירעו  לתושבים  חיילים  חיילים 1946בין  בין  רבות  תקריות   .

צפת (דחיקת    112ים), לתושבים יהודיים אירעו בטבריה (ירי על תחנת דואר מרכב נוסע של גדוד הפרש

 
 המקום מוכר כיום כחורבת עדרון, וממוקם כקילומר אחד דרומית לאילון.  103
 . 4, ע"מ  1946ביולי   15, אשנב  הספר'", - "פרובוקציה מצד 'חיל מחבר לא ידוע,  104
 . 1, ע"מ 1946ביולי   5,  המשקיף בר לא ידוע, "אנשי חיל הספר ירו באישה בראש פינה",  מח 105
 . א'  105/69  , את"ה,1947בנובמבר   2דיווח של "ארצי" למטה הש"י,   106
ביולי   30', 8, 'דיווח מודיעין של הגדוד הממוכן, מספר 1946הספר על המתרחש בשנת  -דיווח רבעוני של מפקדת חיל  107

1946  ,TNA/WO/261/533 . 
למטה  (טוביה ארזי) א'. וגם: דיווח של "חירם"   105/69 , את"ה, 1946בנובמבר    15דיווח של "אבו עבדיה" למטה הש"י,  108

   , שם.1947בנובמבר  1  הש"י,
בדצמבר   31- , 'דיווח אודות האירועים ברבעון המסתיים ב1946הספר על המתרחש בשנת  -דיווח רבעוני של מפקדת חיל  109

 . TNA/WO/261/533,  1947בינואר   7',  1946
 . א' 105/69  , את"ה,1947בספטמבר  22הספר,  -דיווח של "נאמן" על הנעשה בחיל  110
 שם.  111
112 October 1946, p. 3.23 , The Palestine Post ruck",Unknown author, "Shot from TJFF t 
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וליד משגב עם (הכאתו   113מכונית ערבית מהכביש, שנהגי הרכב הפוגע סברו שהיא מכונית יהודית),

         114של תושב מקומי).

עברו על שני הגדודים, בביצוע משימות שגרתיות של בקרת   1947שלושת החודשים הראשונים של  

הספר. כאשר הוכרז על  -גבול. עם זאת, החרפת האירועים בשאר אזורי הארץ השפיעה גם על חיל

שלטון צבאי בתל אביב ובסביבתה, אחרי מספר פעולות של האצ"ל, הוכנסה לפעילות גם יחידת 

אביב. קצין מגדוד -תל  -ע (ששכנה בבית נבאלה, ליד בן שמן), והוצבה על גבול יפוהמשמר הממונ

 ) וויטפילד  א.  ס.  ידי Whitfieldהפרשים, קפטן  על  נורה מן המארב  ליד רמלה,  ), שהיה בחופשה 

 115הלח"י, ונהרג במקום.

אירוע באפריל הוצאו להורג ארבעה לוחמי אצ"ל  בכלא עכו, ומקום קבורתם נקבע לצפת.    16-ב

מיוחדת.  בצורה  להיערך  ישראל,  ארץ  בצפון  המוצבות  הבריטיות  היחידות  את  חייב  זה  רגיש 

 ) "נבל"  נקראה  עכוHarpההיערכות  כביש  לאורך  הממוכן  הגדוד  נפרס  ובמסגרתה  במשך -),  צפת 

  116שבוע, במטרה למנוע פעולת תגמול.

הדיוויזיה   שיחידות  העובדה  לצד  ומתקנים,  מפקדות  מתקיפת  פוליטית החשש  הועדפו  הששית 

, הוצבו בחיפה במהלך מאי, Mומחלקה מפלוגה   Fלפעולה ביישובים יהודיים, הביאה לכך שפלוגה  

המניע   117בכדי לאבטח את מפקדת הדיוויזיה, ולשחרר יחידות בריטיות, למשימות ביטחון שוטף.

חיל יחידות  את  להעסיק  שלא  היה-להחלטה  היישובים  בתוך  אכיפה  בפעילות  היה הספר  ודיים, 

הצורך להימנע מתקריות דומות לאלו שאירעו בכפר גלעדי. הבריטים הניחו שהכנסת חיילים ערבים 

חמושים לצורך ביצוע חיפושים ביישובים יהודיים תיתפס כהתגרות בלתי נסבלת על ידי ההנהגה 

מהירות  הציונית. החשש היה שתקריות אלימות, שהיו נפוצות בעת חיפושי נשק, עלולות להסלים ב

 רבה כאשר מחפשי הנשק הם ערבים. 

במאי ביצע האצ"ל את פעולתו הגדולה ביותר, ופרץ את כלא עכו, תוך שחרור עשרות מאנשיו   4-ב

ומאנשי לח"י. במהומה שנוצרה, הצליחו גם למעלה ממאתיים אסירים ערבים להימלט מהכלא. 

במקרה בעכו בזמן הפריצה,   , שעבר M-ו  Fרכב אספקה של הגדוד הממוכן ובו לוחמים מפלוגות  

הצליח לעצור שני לוחמי אצ"ל חמושים. בהמשך הקים הגדוד מחסומים בכל האזור, ובהם נלכדו 

מהבורחים הערבים. ביום שאחרי הבריחה כיתר הגדוד את הקיבוץ יחיעם, בשעה שהמשטרה   12

 118ביצעה חיפושים בתוך היישוב, ללא תוצאות.

מהפורצים לכלא עכו. המתח בגזרה גבר לקראת מועד ההוצאה   באמצע יוני נידונו למוות שלושה

להורג, גם בעקבות חטיפת שני סמלים מהמודיעין הבריטי, על ידי האצ"ל, ואיומו להרוג אותם אם 

אבטחו, מתחילת יולי, את מפקדת הדיוויזיה   Lושתי מחלקות מפלוגה    Mיוצאו אנשיו להורג. פלוגה  

", שהיה  2מועד שנקבע להוצאה להורג, פתחו הבריטים במבצע "נבל  ביולי, לילה לפני ה  28-בחיפה. ב

דומה במהותו למבצע הקודם שנשא שם זה. כל יחידות הגדוד הממוכן, שלא אבטחו את מפקדת 

 
   . 1946באוגוסט   18,  4, ע"מ  דבר "טעו..."  מחבר לא ידוע,  113
114 , p. 3.ctober 1946O29 , The Palestine Posttopped”, SUnknown author, “ 
,  1947הספר על המתרחש ביחידות השונות ברבעון הראשון של שנת  -דיווח רבעוני של מפקדת חיל  115

TNA/WO/261/534 . 
 , שם. 1947הספר על המתרחש ביחידות השונות ברבעון השני של שנת  -דיווח רבעוני של מפקדת חיל  116
 שם.  117
 שם.  118
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הדיוויזיה באותה עת, נטלו חלק במבצע, שהסתיים אחר ביצוע ההוצאה להורג של לוחמי אצ"ל, 

 119ם, שהוצאו להורג על ידי האצ"ל. ומציאת גופותיהם של שני הסמלים הבריטיי

השלטונות  מבחינת  גבוהה  בעדיפות  ושהייתה  חלק,  בה  נטל  הממוכן  שהגדוד  נוספת  משימה 

כאשר  מעפילים.  ספינות  לזהות  במטרה  הצפוני,  החוף  מישור  לאורך  פטרול  הייתה  הבריטיים, 

ד בכוננות, מחשש ", הועמד הגדוExodos 1947הובאה לחיפה האנייה "יציאת אירופה תש"ז", או "

 120המעפילים שהיו עליה.  4,554ש"ההגנה" תבצע פעולת ראווה לחילוץ 

בספטמבר, אחרי חמש שנים בתפקיד, סיים מונטגומרי את תפקידו, והוחלף על ידי הקולונל   25-ב

) האקט  ווינת'ורפ  בשנת    Hackett .(121ג'ון  באוסטרליה  נולד  לימודים 1910האקט  ואחרי   ,

. הוא הגיע לארץ ישראל עם יחידתו, 1933באוקספורד, התגייס לרג'ימנט ההוסארים השמיני, בשנת  

בחיל הוצב  שנה  חצי-וכעבור  כמפקד  שירת  בו  פלוגת -הספר,  ומפקד  מטה  קצין  פרשים,  פלוגת 

פקד גדוד, בקרבות בצפון אפריקה, עד שנפצע  שב ליחידתו הקודמת, והשתתף כמ  1941פרשים. בסוף  

הצנחנים  חטיבת  את  להקים  נשלח  הוא  שהחלים,  אחרי  בקאהיר.  הארמיה  במפקדת  והוצב 

). במהלך הקרבות אחרי Market Gardenהרביעית, וצנח בראשה בהולנד במסגרת מבצע "גן שוק" (

יח להימלט מהשבי, בעזרת הצניחה, האקט נפצע קשה ונפל בשבי. הוא טופל על ידי גרמנים והצל

הוא היה מועמד לקבל את תפקיד המפקח הכללי של משטרת    1945בשנת    122המחתרת ההולנדית. 

 123המנדט, אך לא נבחר.

 

 ) 1948פברואר -1947הספר מקבל פיקוד צבאי על הגבול (אוקטובר -חיל
הד  6-ב ממפקד  פקודה  האקט  קיבל  לתפקיד,  כניסתו  מיום  משבועיים  פחות  יוויזיה באוקטובר, 

) להקים מטה חטיבתי בראש פינה, וליטול Stockwellהמוטסת הששית, מייג'ור גנרל יו סטוקוול (

עם סוריה, לבנון, והחלק הצפוני   שטח המנדטעל עצמו את הסמכות המלאה והבלעדית לגבולות של  

  הירדן. האקט נדרש לפעול בתיאום עם חטיבת הצנחנים השלישית ועם מושל-של הגבול עם עבר

 124הגליל. 

הספר, הייתה צמצום הדרגתי של כוחות בריטיים -הסיבה לצורך שנוצר בשינוי הפריסה של חיל

והועבר   צפת  מגזרת  הוצא  השלישית,  הצנחנים  מחטיבת  התשיעי  הצנחנים  גדוד  ישראל.  בארץ 

   125(כיום מחנה "שרגא", צפונית לעכו).  253מערבה למחנה 

הועברה המפקדה    14-ב חילבאוקטובר  של  בסיסים -הקדמית  פינו  והבריטים  פינה,  לראש  הספר 

   126הספר. -שונים ברחבי הגליל, והעבירו אותם ליחידות חיל

 
 , שם. 1947ברבעון השלישי של שנת  הספר על המתרחש ביחידות השונות -דיווח רבעוני של מפקדת חיל  119
 שם.  120
 שם.  121
122 Aldershot: Gale & ( Airborne Division in Palestine thWith 6 –Cordon and Search R. D. Wilson, 

Polden, 1949), p. 148. See: R. D. Wilson.  
 . 279מתוך    34סזרני, מקטע   123
 . TNA/WO/275/112,  1947באוקטובר   6סטוקוול להאקט,  פקודה ששלח  124
 . 212, ע"מ בנדמן  125
- בלאד ונקל קיאדה אל -כתיבה תע'אדר אל – בריטאניה פי פלסטין -קואת אל -עדד אל-"תחפיצ' אל ,לא מופיע שם מחבר 126

 . א' 105/69  את"ה,, 1 ע"מ,  1947באוקטובר   19,  דפאע-אל ג'אעונה", -ארדניה אלא אל-חדוד אל
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ראו  שאותו  זה,  למהלך  רבה  ובחשדנות  בחשש  התייחסו  באזור  היהודיים  והיישובים  "ההגנה" 

יב להברחת כחיזוקו של כוח האוייב בגזרה רגישה שחיים בה יהודים רבים, ושעלולה לשמש כנת

-ההנהגה הציונית התלוננה בפני הנציב העליון קנינגהאם, והוא פנה אל ה 127חיילים ונשק לערבים. 

GOC  ) לוטננט גנרל גורדון מקמילאןMacmillan בשאלה לגבי תלונתם של היהודים. מקמילאן ,(

, שכפוף הספר הוא כוח אימפריאלי בריטי-שלח לקנינגהאם מיזכר בן חמישה עמודים ובו טען שחיל

לו לחלוטין וכך יש לראות אותו. מקמילאן ציין שגדוד בריטי סדיר מסייר באופן קבוע בכביש ראש 

מטולה, ובכל מקרה חירום, ישנן יחידות נוספות של הדיוויזיה הששית החונות בקרבת מקום. -פינה

ת, לא הספר ביחידות בריטיות סדירו-מקמילאן הוסיף, שגם אם תתקבל הדרישה להחליף את חיל

הספר קיבל הוראה ממקמילאן  -הפיקוד העליון של חיל  128יהיה כל הבדל בתפישת ההגנה על הגבול. 

ובלקדן  האקט  להרגיעם.  במטרה  אחריותו,  שבתחום  היהודיים  היישובים  ראשי  עם  מגע  ליזום 

באוקטובר והתחייבו לשמור על השקט בגזרה בכל   17-נפגשו עם ראשי הקהילה היהודית בצפת ב

 129מצב.

הספר בסמוך לגבול הצפוני של ארץ ישראל. -היהודים לא היו היחידים שחששו מריכוזו של חיל

הספר לבין הלגיון, חששו שריכוז הכוחות הזה מבשר -השלטונות הסוריים התקשו להבחין בין חיל

עבר לפלישה  פרוצה  הגזרה  וישאירו את  הבריטים,  ייסוגו  שבמסגרתו  לסוריה, -על מהלך  ירדנית 

לה ארוכתבכדי  שאיפתו  את  כדי -גשים  סוריה.  את  גם  לידיו  לקבל  עבדאללה  המלך  של  השנים 

ק באזור  כוחות  הסורים  ריכזו  כזה,  אפשרי  למהלך  שהגדירו ולהיערך  מה  למטרת  ניטרה, 

היהודים הביעו דאגה מריכוז כוחות זה, והגיבו בריכוז כוח גדול של אנשי "ההגנה"    130כ"תמרונים". 

  131ביישובי הגליל המזרחי. 

באוקטובר נעצרו חמישה נוטרים ליד כפר סאלד, על ידי פטרול סורי (לא ברור האם נעצרו    19-ב

באוקטובר חצתה   20-בתחום ארץ ישראל או שחצו בטעות את הגבול לסוריה) והועברו לדמשק. ב

היהודים העבירו   132קאצ'י, בסמוך לקיבוץ דן. -יחידה סורית קטנה את הגבול, והתמקמה ליד תל אל

נשלחה לבדוק את המצב. כאשר אישר מפקד המחלקה   Lיווח בנושא לבריטים, ומחלקה של פלוגה  ד

, ואליה צורפה מחלקת משוריינים שהשתייכה Lאת הדיווח מקיבוץ דן, רוכזה במקום כל פלוגה  

ה הממוכן  ב Lancers 17/21-לרג'ימנט  ראשון  באור  הסורית   21-.  היחידה  כותרה  באוקטובר, 

מ מנשקה  באש.ופורקה  עליה  לפתוח  צורך  שהיה  החיילים    133בלי  בין  חילופים  בוצעו  למחרת 

 134הסוריים לבין הנוטרים העצורים. 

 
,  1947באוקטובר  21יהוד",  -ארדן תרעב אל-למטה הש"י (מקור לא ידוע), "תנקלאת קות חדוד שרק אל שנמסרהה כתב  127

 שם. 
 . TNA/WO/275/112, 1947בדצמבר   21מיזכר של מקמילאן שנשלח לקנינגהאם ולסטוקוול,  128
 . 216בנדמן, ע"מ  129
130 228.-Gelber, pp. 227 
 . TNA/CO/537/2280, 1947הראשונה של אוקטובר  על המתרחש במחוז במחצית   הגלילדיווח של מושל מחוז  131
 , שם.1947השנייה של אוקטובר על המתרחש במחוז במחצית   הגלילדיווח של מושל מחוז  132
,  1947הספר על המתרחש ביחידות השונות ברבעון האחרון של שנת  -דיווח רבעוני של מפקדת חיל  133

TNA/WO/261/534  1947. להלן: דיווח רבעון אחרון לשנת . 
 . TNA/CO/537/2280, 1947השנייה של אוקטובר על המתרחש במחוז במחצית   הגלילדיווח של מושל מחוז  134
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הספר פעל בנחישות ובמהירות לסילוק החדירה הסורית, הרשימה מאוד את ראשי -העובדה שחיל 

היישובים היהודיים, ומערכת היחסים, שהאקט ובלקדן עמלו על טיפוחה, השתפרה מאוד בחודשים 

  135אלה. 

עמד בצילה של ההצבעה המתקרבת בעצרת האומות המאוחדות, ושאלת עתידו   1947חודש נובמבר  

חי ב-לשל  מהארץ.  בריטי  פינוי  על  שיוחלט  במקרה  האומות   29-הספר,  עצרת  הצביעה  בנובמבר 

 המאוחדות על סיום המנדט ועל חלוקת הארץ לשתי מדינות. 

 

 )1948אפריל  – 1947מבצעים אחרונים ופירוק (נובמבר 
, משמעות ההחלטה על החלוקה בגזרה הייתה שהעימות בין יהודים לערבים יהפוך לעימות חמוש

חיל לפורענות.  מועדים  שטחים  יהיו  הספר  הנקודות - ושאזורי  בכל  המצב  להסלמת  נערך  הספר 

ב החולה.  ובעמק  בצפת  בעיקר  יותר,  ידי   1947בדצמבר    1-הרגישות  על  כללית  שביתה  הוכרזה 

 136ההנהגה הערבית בארץ ישראל, ולמחרת אירעה התנגשות בין יהודים וערבים ליד הכפר ח'צאץ, 

נורה פלוגה    שבמהלכה  אחד.  מחלקה   Lערבי  התקרית.  הרחבת  את  למנוע  כדי  למקום  הוזעקה 

התפשטות   Fמפלוגה   את  למנוע  במטרה  בצפת,  הערבי  לרובע  היהודי  הרובע  בין  לפטרל  נשלחה 

  137האירועים לתוך העיר. 

בדצמבר נהרג יהודי ברובע הערבי בצפת, אחרי שהתיק שהחזיק בידיו נחשד כמטען חומר נפץ   13-ב

הוזעקה לעיר בכדי    Fאחרי האירוע החלו חילופי ירי בין שתי השכונות, ופלוגה    138ידי ערבים. על  

  139להפריד בין שני הצדדים, הפלוגה תוגברה במחלקה מגדוד הצנחנים השמיני. 

בכפר   19-ב בתים  שני  והרסו  בצפת,  היהודי  הרג  על  גמול  פעולת  פלמ"ח  יחידות  ביצעו  בדצמבר 

לגזרה  ע  10ח'צאץ, תוך הריגת   נשלחה  נוספת,  למנוע הסלמה  נוספים. כדי  ופציעת חמישה  רבים 

 . Fשתוגברה בשתי מחלקות מפלוגה  Lפלוגה 

ניסו כוחות ערביים לא סדירים לתקוף ישירות את הקיבוץ כפר סולד, כנקמה על   1948בינואר    9-ב

סמוך. כוחות הסחה על קיבוץ דן ה-הפעולה היהודית בח'צאץ. במהלך התקפתם, הם ביצעו התקפת

שכלל   בריטי,  כוח  להגעת  עד  התוקפים  את  ובלמו  היטב,  פרוסים  היו  היישובים  בשני  "ההגנה" 

. על הכוח פיקד בלקדן. כוח זה הצליח לסלק את התוקפים Lancers 17/21-ארבעה משוריינים של ה

ור "מסדר חזרה אל מעבר לגבול הסורי, תוך שהוא מסב להם אבידות. על פעולתו זו זכה בלקדן בעיט

   DSO.(140השירות המצויין" (

 
  . 1947דיווח רבעון אחרון לשנת   135
 .קיבוץ הגושרים מקום שבו הוקם בסמוך לח'צאץ היה  136
. וגם: דיווח  TNA/CO/537/2280, 1947הראשונה של דצמבר במחוז במחצית  על המתרחש  הגלילדיווח של מושל מחוז  137

 . 1947רבעון אחרון לשנת  
 בתחילת דצמבר ביצעו האצ"ל והלח"י מספר התקפות בערים הגדולות, תוך שימוש במטעני חבלה.  138
. וגם: דיווח  TNA/CO/537/2280, 1947השנייה של דצמבר על המתרחש במחוז במחצית   הגלילדיווח של מושל מחוז  139

 . 1947רבעון אחרון לשנת  
 . 0R. D. Wilson, p. 16 . וגם:1410-1411. וגם: סת"ה (כרך שלישי), ע"ע 219-220בנדמן, ע"ע   140
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הספר יפנו את הגליל -הפריסה המוגברת בגזרה נמשכה עד אמצע ינואר, כאשר נודע שיחידות חיל

בעבר כאימונים  שהוגדר  למה  הבריטים   141הירדן. - וישובו  של  חששם  של  תוצאה  היה  הפינוי 

חיל חיילי  של  עריקה  של  תופעות  והצטרפותם-מהתגברות  נשקם,  על  הערביים   הספר  לכוחות 

  142סדירים. במהלך דצמבר דיווחו הבריטים על למעלה ממאתיים עריקים כאלה. -הבלתי

חיל  של  הנע  המשמר  שיחידת  אחרי  התגבר  זה  ב-חשש  תקפה  נבאלה)  בבית  (שישבה   15הספר 

הירדן -יחידה זו הועברה לעבר  143מאנשיה.    10שיירה יהודית בסמוך לבן שמן, והרגה    1947בדצמבר  

הספר שהיו -אחרי הטבח, למרות שהייתה אמורה לעלות צפונה ולתגבר את שני הגדודים של חיליום  

 פרוסים שם, ושני הגדודים האחרים המשיכו, כאמור, בפעילותם.  

הירדן, כהכנה -הספר כולו לעבר-המשך הפעילות בשטח נעשה במקביל להכנות בריטיות לפינוי חיל

פוררות, וגניבת אמצעי לחימה. הפינוי עצמו הוצא לפועל בין לפירוקו המסודר, מתוך רצון למנוע הת

, ושלושה שבועות מאוחר יותר התקיים מסדר חגיגי שבו פורסם דבר פירוק 1948בינואר    18-ל  15-ה

ויזדכו על ציודם באופן מסודר. -חיל נדיבים לאנשים שיתפרקו מנשקם  הספר, תוך מתן פיצויים 

 ת העריקה.  הודעה זו בלמה כמעט לגמרי את תופע

באי קשור  שהיה  נעים  לא  אירוע  היה  הפירוק  והודעת  הסיום  מסדר  המלך -סביב  של  הזמנתו 

הספר, ציפה להיות מוזמן למסדר הסיום -עבדאללה לאירוע. המלך עבדאללה, קולונל הכבוד של חיל

על הבנה, הוא לא הוזמן, ואורח הכבוד במסדר היה קנינגהאם. כתגובה  -כאורח הכבוד, אך בגלל אי

הירדן לקצינים וחיילים ערבים, -עלבון זה, סירב עבדאללה להעניק עיטורי כבוד מטעם ממשלת עבר

שהאקט המליץ עליהם, וקירקברייד התבקש להעניק לאותם קצינים וחיילים עיטורי כבוד מטעם 

 144ממשלת בריטניה. 

שלח מכתבים בפברואר הקים האקט משרד שנועד לדאוג לתעסוקה חדשה לחייליו לשעבר, ו  16-ב

לגורמים שונים, בבקשה למצוא להם תעסוקה, בכדי שלא יצטרכו למצוא עצמם מועסקים כשכירי 

 145חרב.

לשעבר מצאו עצמם עוסקים בתחום העיסוק -רובם של חייליו-מאמציו של האקט לא הצליחו, ורוב

אחר   תחום  מכל  יותר  טוב  הכירו  חיללחימה.    –שאותו  מעבר-אנשי  שהגיעו    799הירדן,  -הספר 

- לגדוד חיל הרגלים החמישי של הלגיון הערבי, תחת פיקודו של עלי אל   הבסיסבמספר, היוו את  

  4.146חיארי, ואפשרו את הקמתה של חטיבה 

 
  91מראבטה עלא חדוד פלסטין",  -ארדניה אל - קואת אל-כתבה שהועברה למטה הש"י (מקור לא ידוע), "אנסחאב אל 141

 . א'  105/69  , את"ה,1948בינואר  
 , שם 1948בינואר  8- , ו1947בדצמבר   21למטה הש"י,   (גליל צפון של הש"י) של "צפע" יםדיווח 142
 , שם. 1947בדצמבר    18דיווח של "נעים" למטה הש"י,  143
144 (London: Frank Cass,  1951-Amman Memories 1947 –From the Wings Sir Alec Kirkbride. 

1976), p. 18. 
 . TNA/CO/537/3577, 1948בפברואר   16מברק מקנינגהאם למשרד המושבות,  145
 וגם:   .TNA/FO/371/75272, 1949בינואר   17,  1948- הירדן ב -עבראודות  דיווח שנתי של קירקברייד  146

 . וגם:TNA/CO/537/3577,  1948בפברואר  3, מברק מקנינגהאם למשרד המושבות
El-Edroos, pp. 250, 252, 258, 261. And: Ma'an Abu Nowar. The Jordanian-Israeli War 1948-1951 – 

A History of the Hashemite Kingdom of Jordan (Reading: Garnet Publishing, 2002), pp. 84, 88, 
196-197. See: Abu Nowar (2002).  
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סדירים, בין השאר בחיפה, שמפקדּה -הספר, הצטרפה לכוחות הלא-קבוצה אחרת של יוצאי חיל

וביפו, שהכוח האחרון שהגן   147דין; -, אמין עז אל1941הספר, שהודח במאי  -להאחרון היה יוצא חי

 1948גדוד זה פעל במהלך אפריל    .הספר-, היה גדוד אג'נדין, שהורכב מיוצאי חיל1948עליה, עד מאי  

 149עיסא.-לשעבר מישל אל הראיס מפקדו היה 148בחזית ירושלים, ומשם עבר ליפו. 

שנגע   האחרון  חיל המהלך  של  חיל-לפירוקו  של  הרב  לציוד  קשור  היה  לבסיסים -הספר  הספר, 

הספר , שלא הייתה להם דרישה, בהעדר צורך אמיתי בכוח פרשים בסוף  -ולסוסים שלו. סוסי חיל

 150שנות הארבעים, הומתו על ידי הווטרינר חיים אפלבאום.

חיל של  הצבאי  מה  -ציודו  (למעט  הבריטי  לצבא  במלואו  הוחזר  העריקים, הספר  ידי  על  שנגנב 

חיל  פירוק  מבצע  במסגרת  תקלות,  כל  ללא  הפירוק)  על  להודעה  שקדמה  מבצע -בתקופה  הספר, 

 152הספר נמכרו ללגיון. -עודפי המזון של חיל 151"פגאסוס". 

הירדן היה בסיסי הצבא המודרניים שנבנו עבורו בארבד, מעאן, -הספר בעבר-הנכס הגדול של חיל

לכל, הבסיס בזרקא. מהרגע שבו נודע רשמית על הפירוק, היה ברור שהלגיון מג'אמע ומעל  -ג'סר אל

לידיו את הבסיסים הללו, אבל הבריטים לא היו מוכנים למסור אותם ללא  הוא המועמד לקבל 

 50,000-הירדן ב-הספר בעבר-תמורה כספית. ממשלת בריטניה העריכה את שוויים של מתקני חיל

לירות פלשתינאיות   23,000שנדרש בעבור הבסיס בזרקא עמד על  לירות פלשתינאיות, אך הסכום  

בלבד. הסיבה לכך היא ההערכה שלא כל המתקנים ימשיכו להיות רלוונטיים למשתמשים הבאים 

ב  153בבסיס. והודיע  הסכומים,  לגבי  עודכן  עבר  14-קירקברייד  שממשלת  מסוגלת -במרץ  הירדן 

לב בתמורה  לשלמו  ומעוניינת  זה,  בסכום  כך   20-ב  154סיסים.לעמוד  על  קירקברייד  דיווח  במרץ 

עבר ב-שממשלת  עמד.  שעליה  והאדמה  בארבד  הבסיס  בקניית  גם  מעוניינת  באפריל   10-הירדן 

 155לירות פלשתינאיות. 5,788-הוסכם על העברת הבסיס בארבד לידי הלגיון, בתמורה ל

חיל  1948באפריל    20-ב   5:00בשעה   מפקדת  ואנשיה  -נסגרה  בזרקא,  היא הספר  לסואץ.  הועברו 

באפריל לצורך סיום הנהלים האדמיניסטרטיביים הקשורים   21-ב  18:00-נפתחה מחדש בסואץ ב 

לבריטניה.  הנותרים  וחייליה  קציניה  והעברת  היחידה  חיל  156בפירוק  מפקדת  יציאת  אחרי  - יום 

עברו לידיו   הירדן, והם-הירדן, נכנסו יחידות הלגיון לבסיסים ולמתקנים השונים בעבר-ספר  מעברה

 . 157באופן רשמי. 

 
.  125), ע"מ  2006(תל אביב: משרד הביטחון,   עוצמת המאבק וממדי ההתמוטטות –חיפה הערבית בתש"ח  תמיר גורן.  147

בעיני אוייב: שלושה פרסומים ערביים על  נכבה", בתוך: שמואל סבאג (מתרגם), - ח'טיב. "מן את'ר אל-וגם: נימר אל 
 ח'טיב. -אל . להלן: 21), ע"מ 1954יב: מערכות, (תל אבמלחמת הקוממיות 

), ע"ע  2017גוריון, -שבע: אוניברסיטת בן -(באר המערכה על יפו בתש"חארנון גולן, יעקב פלג, אלון קדיש ויונה בנדמן,   148
129-127 . 

. וגם: סת"ה (כרך  83, 53), ע"ע 1992מת'לת': מנשוראת שמס,  - (אל  (צבא ההצלה) אנקאד'-ג'יש אלהנדי. -האני אל 149
 . וגם: 34ח'טיב, ע"מ  -. וגם: אל 1365שלישי), ע"מ 

Abu Nowar (2002), p. 49. 
 א'. 105/69 , , את"ה1948בפברואר    15, (מטה הש"י)  ל"טנא" (המחלקה הבריטית בש"י)  דיווח של "חירם"  150
 . 222בנדמן, ע"מ  151
 שם, שם.  152
 .. TNA/CO/537/3577, 1948בפברואר   27מברק ממשרד המושבות לקנינגהאם,  153
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 שער שלישי: דיון ומסקנות 

הן ביטוי  באה לידי    שונותוהז'נדרמריות שהקימו הבריטים בתקופת המנדט.  שונה מכל  הספר  -חיל

 בכך שלא היה כפוף למשטרת המנדט. הן  בפרק הזמן הארוך שפעל, בהשוואה לכל כוח מקביל אחר, ו

שמעולם לא הוגדר באופן   ,הפכה אותו לבן כלאיים  מהמשטרה,, ולא חלק  היותו כוח אימפריאלי

 ברור כצבא או ככוח שיטור. 

להצליח  סיכוייו  על  הקשה  ערבי,  כולו  שכמעט  ככוח  במכוון  שנבנה  הכוח,  של  האתני  ההרכב 

בדווים בדרום עבר הירדן, מפני פושטים במשימות שקיבל: בשנות העשרים נכשלו חייליו בהגנה על  

וכשלו גם במניעת פשיטותבדווים מחג'א ונג'ד,  , התקשה כוח, שהורכב בעיקר מפלאחיםהנגד.  -ז 

מהגזרה.   הורחק  דבר  של  ובסופו  הופקד,  ביטחונם  שעל  הבדווים,  עם  אמון  יחסי  בשטח לבנות 

לירדן,  ש יחסי  נוצרממערב  בבניית  חיל-קושי  בין  ששכנו -אמון  היהודים  היישובים  לבין  הספר 

  .כמעט לא שירתו בו יהודיםון שומכי בגזרות שעליהן הופקד

מוּכ מיחידותיו  וחלק  הכוח  הוגדל  שלו  הראשון  העשור  הכוח, נו.  לאורך  הערבי,  המרד  בתקופת 

ניעת הברחות נשק וסיכול כניסתן מבשגודלו היה כשל גדוד מוגבר, פעל משני עברי הירדן, בעיקר  

זו   פעילות  של  הצלחתה  מידת  על  הדעות  ישראל.  ארץ  לתוך  מתקוממים  קבוצות  ועודן  של  היו 

ערבים  גם  אפיינו  המרד,  בתקופת  ערבים  שוטרים  שאפיינו  קשיים  אותם  הנראה  ככל  חלוקות. 

 . הספר, אך במידה פחותה-ששירתו בחיל 

את   הביאה  השנייה  העולם  חטיבה - חילמלחמת  של  גודל  לסדר  הגיע  והוא  כוחו,  לשיא  הספר 

סירבה   אחת יחידותיוהספר, כאשר  -זאת, במבחן הראשון שלו ככוח צבאי, כשל חיל  עם.  מוקטנת

בעיראק.    להשתתף הבריטית  לדעתבפעולה  הפרו   קשה  שהבריטים  מכך  נבע  הסירוב  האם 

בחיל למשרתים  המנ  ,הספר-התחייבותם  לשטח  מחוץ  יופעלו  שחילשלא  מכך  או  חש -דט,  הספר 

 , וככל הנראה שני המניעים שיחקו תפקיד במשבר.הזדהות עם הלאומנים העיראקים

ושינו את תקנון  1941אחרי המשבר במאי   , עליו הגיבו הבריטים בצורה נחרצת, כשפיטרו מאות 

בכוח,   התיכוןהשירות  המזרח  ברחבי  משימותיו  כל  את  הכוח  תקלות.  מילא  סוף   ללא  לקראת 

 הגבולות עם סוריה ולבנון.  היה אבטחת ו מוקד פעילותו הספר לארץ ישראל -המלחמה הוחזר חיל

כמעט כולו ערבי, היה  כוח  העובדה שה,  1948-ל  1944בין  בגבול הצפון  הספר  -במהלך פעילותו של חיל

חיל  לע  השפיעה היהודיים.  היישובים  לבין  בינו  היחסים  ההעפלה -מערכת  לבלימת  פעל  הספר 

הספר בגזרה -פיקוד חיל  כאשר. עם זאת,  היבשתית, ונטל חלק במספר התנגשויות קשות על רקע זה

 .קצינים בריטים שפעלו לקיים שיח עם היהודים, נוצרה מערכת יחסים ענייניתהיה בידי 

חיל היה  לקיומו  האחרונים  סוריה-בחודשים  עם  הגבול  על  אחראי  חלק .  הספר  נטל  זו  במסגרת 

שהגיעה מסוריה חמושה  עם קבוצה  הגליל   במטרה  בהתנגשות  באצבע  יהודיים  יישובים  .  לתקוף 

 . תה נחושה ויעילהיפר היתגובת חיל הס

עם   הביא תוצאות מעורבות.הספר נכשל ברוב המבחנים שנדרש לעמוד, או  -במבחן התוצאה, חיל

בכל הנוגע לנאמנות ש, מלמדת  שפעלה עד לסיום המנדטהז'נדרמריה היחידה  ואעובדה שהה זאת,

 .הבריטים ומהימנות, הוא הוכיח עצמו מבחינת
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 נדרמריה 'כז והמשטרה במשטרה נדרמריות'ז – אחרון עשור : רביעי  שער

 ) 1938ינואר  – 1937עשר: התפרצות מחודשת והגעתו של טגארט (אוקטובר  -פרק שניים

 התפרצות מחודשת
פרסמה וועדת פיל את מסקנותיה שהשפעתן על ההתרחשויות בארץ היתה דרמטית.   1937ביולי    7-ב

הוועדה המליצה על חלוקת הארץ בין היהודים לערבים, תוך השארת מסדרון בשליטה בריטית, 

שיכלול את ירושלים, בית לחם ויפו ואת הכביש ומסילת הברזל המחברות את יפו לירושלים. שטח 

הודית נועד לכלול כעשרים אחוז משטח המנדט, ולכלול את רצועת החוף ואת הגליל, המדינה הי 

ושטח המדינה הערבית נועד לכלול את השומרון, את יהודה ואת הנגב. התגובה הערבית לדוח וועדת  

חרף הקרע הפנימי שהסלים בעקבות מספר התנקשויות   ,משמעית-פיל הייתה התנגדות אחידה וחד

 1הביא לפרישת בכירי האופוזיציה מהוועד הערבי העליון. ו באופוזיציה למופתי,    בחייהם של בכירים

דיל וווקופ העריכו כי התגובה של המופתי לתכנית החלוקה, עלולה להצית מחדש את המרד. כוחות 

הביטחון העלו את רמת הכוננות, ולראשונה אחרי מספר חודשים של ויכוחים עם דיל, הסכים ווקופ 

היה מודע לדיונים בקשר למעצרו,   1937המופתי, שלאורך אביב וקיץ    2ו של המופתי.לאשר את מעצר

ביולי הגיע דיווח של הבולשת   17-שהה רוב הזמן במתחם הר הבית שהבריטים חששו לפעול בתוכו. ב

כי מתקיימת בשיח' ג'ראח ישיבה של הוועד הערבי העליון בהשתתפות המופתי. התצפית שהפעילה  

זיהתה פרצה   המשטרה  למבנה. המשטרה  פריצה  על  הורה  העליון  והנציב  של המופתי,  רכבו  את 

בדיעבד נודע לווקופ   3חברי הוועד הערבי העליון ששהו במקום.  8פנימה ולא מצאה את המופתי בין  

כי המופתי קיבל אזהרה שהמשטרה מתכננת לעצור אותו  והוא חמק בחזרה להר הבית, דרך פתח 

יות מבעוד מועד. מעתה ואילך עבר מוקד הפעילות של הוועד הערבי העליון שלא זוהה על ידי התצפ 

 להר הבית. 

יום אחרי הניסיון לעצור את המופתי, נפגשו שאר חברי הוועד בואדי ג'וז, וקיבלו מספר החלטות 

החלטה  גם  התקבלה  השאר,  בין  החלוקה.  לתכנית  התנגדותם  את  יביעו  שבהם  לדרכים  בנוגע 

  4פעילות המזויינת, בעיקר באזורי ההר. מפורשת על חידוש ה

- ביולי ייפתה ממשלת המנדט את כוחם של מפקדי מחוזות המשטרה, לאסור התכנסויות לא  26-ב

קריאות מ יושמעו  שבהם  העליון,  הערבי  הוועד  בהשראת  כנסים  למנוע  מטרה  מתוך  ורשות, 

 5להתקוממות.

ק את הסיורים שקיים הצבא כסיוע לקראת אמצע אוגוסט פנה ווקופ בבקשה לדיל, שלא להפסי

מהאפשרות  מודאג  מאוד  שרייס  ציין  ווקופ  דרכים.  שוד  למנוע  ונועדו  פברואר,  מאז  למשטרה, 

שסיורים אלה יופסקו, שכן כוח האדם המשטרתי שיידרש כדי להחליף את החיילים, הוא גדול מזה 

  6שהמשטרה יכולה לספק, מבלי שתפקודה ייפגע. 

 
 . 83-88), ע"ע  2013אוחנה ( -ארנון 1
 . 293-295) ע"ע 1998אייל (  2
 . TNA/WO/191/86,  1937ביולי   24מברק מווקופ לשר המושבות,  3
 . 93), ע"מ  2013אוחנה ( -ארנון 4
5 Administration Report 1937, p. 13. 
 .  TNA/CO/733/341/21, 1937באוגוסט  21- ו  20,  18, 16ווקופ ודיל, חילופי מכתבים בין   6
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בספטמבר, בעיר בלודאן, וועידה ביוזמת הוועד   10-ל  8-קה התקיימה, בין הבתגובה לתכנית החלו

משתתפים, שקצת יותר משליש מהם הגיעו משטח המנדט,   400-הערבי העליון. בכינוס נטלו חלק כ

הית', שלח הקונסול הבריטי בדמשק, הקולונל  -כלומר, מארץ ישראל ועבר הירדן. לבקשת קינגסלי

), סוכן מטעמו שהצליח להסתנן לדיונים ולדווח על תוכנם באופן MacKerethגילברט מאקאראת' (

ההחלטות שקיבלה הוועידה כללו דרישה לביטול הצהרת בלפור, עצירת העלייה היהודית   7מיידי.

מאקאראת' צירף 8לארץ לישראל, הטלת חרם על סחורות מהיישוב היהודי וביטול תכנית החלוקה. 

פר נספחים ובהם פירוט חברי הוועדות השונות שהוקמו במהלך דיוני לדיווח שלו אודות הוועידה מס

לדרכים  בנוגע  רעיונות  הועלו  שבה  פרטי)  בבית  (שהתקיימה  סודית  פגישה  של  וסיכום  הוועידה, 

 9לחידוש ההתקוממות בהיקף מלא.

נרצחו17:50בשעה    1937בספטמבר    26-ב בנצרת,  האנגליקנית  לכנסיה  בסמוך  אנדרוז לואיס    ,, 

 10), ששימש כשומר ראשו.Mcewanמקום מושל הגליל, והשוטר פיטר רוברטסון מקיואן (-ממלא

התגובה הבריטית להתנקשות בחייו של אחד מבכירי שלטון שהוועד הערבי העליון היה מודע לכך  

לרצח.   גינויים  הערבית  בעיתונות  לפרסם  מיהרו  ונציגיו  במיוחד,  חריפה  להיות  צפוייה  המנדט, 

התקיים הב ההתנקשות  למחרת  הוועד.  מטעם  לפגישה  בקשה  ודחו  מהגינויים  התעלמו  ריטים 

בירושלים דיון של המועצה המבצעת של הנציב העליון, אותו ניהל המזכיר הראשי וויליאם דניס 

), שמילא את מקומו של ווקופ, ששהה בבריטניה. המשטרה עדכנה שהוכנה  Battershillבאטרשיל (

שוהים באזורי חיפה, עכו, שכם והגליל, וכבר   200ודים בטרור והסתה, שמתוכם  חש  314רשימה של  

החלה לבצע מעצרים נרחבים. המועצה המליצה, ובאטרשיל אישר, לעצור את כל מי שיוכלו מתוך 

(  11הרשימה.  מקלארן  וג'פרי  נוספות,  ישיבות  לשתי  המועצה  התכנסה  מושל Maclarenלמחרת   (

ירושלים, שהוזמן להב והן מחוז  יע דעתו בנוגע לתגובת הממשלה, הזהיר שהן הפקידות הבכירה 

המשטרה מצפות לתגובה נחרצת, וכל היסוס יגרום לפגיעה קשה במורל בקרב הפקידות והשוטרים. 

הוא ציין שייתכן שפעולה מהירה של    –שעדיין הסתגר בהר הבית    מופתיההתלבט לגבי  מקלארן  

ייתכן שהצליח להכשיר לעצמו מקום מסתור על ההר צבא ומשטרה תביא לתפיסתו, אך בהחלט  

ובמקרה של מבצע ללכידתו, הוא יצליח לחמוק. מקלארן הוסיף, שבכל מקרה של פעולה בריטית 

אל למסגד  לנזק  לגרום  לאנשיו  הורה  כבר  המופתי  ההר,  את - על  להאשים  יהיה  ניתן  בו  אקצא, 

ר את כל ההמלצות שהעביר באטרשיל בספטמבר, איש  29-הקבינט הבריטי, בישיבתו ב  12הבריטים. 

לשר המושבות באשר לתגובה נמרצת נגד המופתי והוועד הערבי העליון. הקבינט גם אישר לממשלה 

להיערך לאפשרות של הטלת ממשל צבאי, המהלך שממנו נמנעה הממשלה לכל אורך השלב הראשון 

 13של המרד. 

, היה ידידו של ווקופ, ולטענת שרתוק, הדבר סייע להחלטה על גנרל ווייבל-החדש, מייג'ור  GOC-ה

בל ורייס נדרשו כעת לרכז מאמצים לצורך סיכול כל התפרצות אלימה, במקביל למאמץ יווי  14מינויו. 

 
7 , 17:1 Middle Eastern StudiesElie Kedourie, “The Bludan Congress on Palestine, September 1937”, 

(1981), p. 108. 
 . 110שם, ע"מ   8
 . 124-125שם, ע"ע   9

 .  10, ע"מ  )8193דיווח הבולשת (  10
 . 4754/5- , אמ"י, מ 1937בספטמבר  27המועצה המבצעת של הנציב העליון,  החלטות   11
 (ישיבה שנייה), שם.   1937בספטמבר  27החלטות המועצה המבצעת של הנציב העליון,   12
 . TNA/CAB/23/89/6,  1937בספטמבר  29דיון קבינט,   13
 , העמותה למורשת שרת. 1938בפברואר  26משה שרת, רישום ביומן,   14
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מרוכז ללכוד את האחראים לרצח אנדרוז. המצוד המשטרתי בליוויו הצמוד של עוזרו של אנדרוז, 

  15), לא הצליח להביא לתפיסה מהירה של הרוצחים. Gordon-Pirieגורדון (-כריסטופר מרטין פירי

האקדח  קליעי  את  להשוות  הצליחה  בליסטית  שבבדיקה  לבולשת,  עברה  ללכידתם  האחריות 

צעיר   16שבאמצעותו נורו אנדרוז ומקיואן, לאקדח שבאמצעותו נורו חלים באסטה וחנא שחאדה. 

פון השומרון, שהייתה מזוהה עם המתקוממים, מג'נין, בן לחמולת עבושי, מהמשפחות החזקות בצ

-דין אל-סעדי, מנאמניו של השיח' עז אל-גוייס על ידי הבולשת במטרה לבדוק האם לפרחאן אל 

 קסאם, היה קשר להתנקשויות. 

סעדי ואנשיו, והם -הצעיר, הוא ככל הנראה עורר את חשדם של פרחאן אל   במהלך הבירורים שערך

שבמ לפגישה,  אותו  כולה הזמינו  עבושי  וחמולת  ימים,  מספר  אחרי  נמצאה  גופתו  נרצח.  הלכה 

שהיה קרוב לעבושים, קיבל   17מזאר,-החליטה להתגייס לסייע למאמץ המשטרתי. תושב הכפר אל

הוראה שעליו להתייצב במשטרה בג'נין מדי יום, לכאורה כחלק מתנאי שחרור, ובפועל, כדי שיוכל 

אל פרחאן  האם  עדכונים  שיש   סעדי,-למסור  הידיעה  במקום.  נמצא  בכפר,  התגוררה  שאחותו 

סעדי, הביאה את פיקוד הצבא -אפשרות שתגיע ידיעה מיידית שתאפשר את לכידתו של פרחאן אל

בנובמבר הגיע לבולשת   21-להעמיד בכוננות את הגדוד השני של רג'ימנט מזרח יורקשייר. בליל ה

והמשטרה הגיע למקום וכיתר את המקום בו סעדי נמצא בכפר. כוח של הצבא  -הדיווח שפרחאן אל

סעדי, שנכנע ללא קרב, יחד עם שניים מאנשיו. פרחאן עמד למשפט צבאי בתוך  -שהה פרחאן אל

למרות שהמצוד אחריו נמשך  1937.18בנובמבר    27-יומיים מתפיסתו, הורשע, נדון למוות, ונתלה ב

שוב עבור הבולשת, אך היא הייתה סעדי הייתה הישג ח-למעלה מחודשיים, לכידתו של פרחאן אל

החריג בתוך רצף של כישלונות מבצעיים שהמחישו שלמרות שחלפה שנה מאז שהופסקה השביתה 

 הכללית, הבולשת לא הצליחה להשתקם. 

נותקו קווי הטלפון בארץ והמשטרה פשטה היום  בספטמבר בוטלו החופשות בצבא, למחרת    30-ב

נתפסו,   הוועד  חברי  רוב  המופתי.  למעט  העליון,  הערבי  הוועד  חברי  של  בתיהם  שניים מ  חוץעל 

העצורים,  לסוריה.  הגבול  את  חצו  בטרם  אותם  לאתר  הצליחה  לא  והבולשת  לחמוק,  שהצליחו 

שעות, ועם הפלגתם הודיעה    48שהמתינו באונייה שנועדה לקחת אותם לאיי סיישל, הפליגו כעבור  

זמנית, על הגירוש ועל הדחת המופתי מכל תפקידיו הרשמיים, כולל נשיאות המועצה -הממשלה בו

 19המוסלמית העליונה. 

המופתי עצמו הוסיף לשהות בהר הבית, והמתין להזדמנות להתחמק משם בטרם יפרצו הבריטים 

הוא הצליח לחמ ובלתוך המתחם. בשבוע השני של אוקטובר  להתגלות,  הבית מבלי   12-וק מהר 

 20אוקטובר חצה את הגבול ללבנון, שם נעצר על ידי הצרפתים.ב

 
 . 310-311), ע"ע 9981אייל (  15
 .  10, ע"מ  )8193דיווח הבולשת (  16
 נר. -ממוקם בראש הר גיבורים על רכס הגלבוע, כקילומטר וחצי מזרחית לגן 17
באפריל   7, 4, ע"מ  1938במרץ   31-ל  1937בספטמבר  12- דיווח של ווייבל לשר המלחמה על הפעילות הצבאית בין ה 18

1938  ,TNA/WO/32/9401 :12-11, ע"ע  )1938דיווח הבולשת (וגם:   דיווח ווייבל.. להלן . 
 . 314), ע"מ 1998אייל (  19
 . 2דיווח וויוול, ע"מ  20
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אחרי שהמופתי הצליח לצאת מהישג ידם של הבריטים, החלו קבוצות מתקוממים לפעול בהיקף 

באוקטובר אודות מידע שהגיע לבולשת על חדירה  12-גדול בהרבה. רייס עדכן את באטרשיל כבר ב

  21של קבוצה חמושה, שנכנסה דרך הגבול הצפוני, ומתכננת לתקוף יעדים בתוך ארץ ישראל.

א המושבות,  הנציב -ורמסבישר  את  להחליף  אלא  ברירה  אין  האירועים  רצף  שלנוכח  סבר  גור, 

שהתקיים  בדיון  המחודשת.  ההתפרצות  של  הראשונים  בשלבים  בארץ  שהה  לא  שכלל  העליון, 

ב אורמסבי  13-בקבינט  הצליח  להמשיך -באוקטובר,  יוכל  לא  שווקופ  עמיתיו,  את  לשכנע  גור 

גיעה בווקופ, וכדי למנוע יצירת רושם שהנציב העליון חושש בתפקידו, אך הסיכום היה שכדי למנוע פ

לארץ  ישוב  שווקופ  אחרי  חודשים  כמה  מסודר,  בתהליך  תתבצע  ההחלפה  ישראל,  לארץ  לחזור 

 22ישראל. 

אוקטובר   מהפוגת  שנותר  מה  של  הסופית  ב1936התמוטטותה  התרחשה  ,  1937באוקטובר    14-, 

 פות נגד מטרות יהודיות ונגד מתקנים ממשלתיים:  כאשר בשעות הערב והלילה התבצעו מספר התק

אוטובוסים יהודים, ושוטר בריטי גילה מטען שהונח ליד בית   2באזור ירושלים הושלכו מטענים על  

 23קפה ששוטרים וחיילים בריטים נהגו לשבת בו.

עין, וארבו לרכבת מחיפה -מסילת הברזל ליד ראס אלל  מתחתמטעני חבלה    7מתקוממים הטמינו  

נוסעים, יהודים ברובם. הפיצוץ גרם להתהפכות הקטר ולבלימת הרכבת.   60-ליפו. ברכבת היו כ

מייד אחרי הפיצוץ הותקפה הרכבת על ידי קבוצת המתקוממים שהניחה את המטענים. כאשר פרצו 

אוולין  סמל  הבריטי,  השוטר  ידי  על  אש  לעברם  נפתחה  הקרונות,  אחד  לתוך  מתקוממים  מספר 

), שישב ברכבת כנוסע, והיה חמוש באקדח. ליד טרטון ישב שוטר ערבי, חמוש  Turtonתומס טרטון (

החוצה  אותו  למשוך  ניסו  מחבריו  וכששניים  טרטון,  של  מהיריות  נפצע  התוקפים  אחד  ברובה. 

נמלטו.  למוות. שאר התוקפים  וירה בשניהם  מהקרון, לקח טרטון את הרובה של השוטר השני, 

תוקפים נוספים, חילץ טרטון את נהג הקטר ההפוך, שהיה לכוד מתחת אחרי שוידא שאין במקום  

השני.  השוטר  עם  יחד  עזרה,  להזעיק  ויצא  פחם,  המשטרה   24לערימת  למדליית  זכה  טרטון 

 25), על מעשהו, שבסבירות גבוהה מנע פגיעה בנוסעים יהודים רבים. KPMהמלכותית (

לבריכות שלמה, דרומית לבית לחם. הרכב, בו נסעו בהמשך אותו לילה הותקף רכב משטרה בסמוך  

) האריסון  נורמן  בריטים,  שוטרים  (Harrisonשני  מליה  ג'וזף  ואוסטין   (Malia בדרכו היה   ,(

מירושלים לחברון. השוטרים נעצרו אך לא הספיקו להשיב אש בטרם נורו למוות מן המארב. שני 

בשלבי ההכשרה  הראשוניים שלהם, כאשר  בספטמבר אותו שנה, והיו 30-השוטרים הגיעו לארץ ב

  26נהרגו.

שבועות,  מארבעה  פחות  בארץ  ששהו  בשוטרים  להשתמש  נאלצה  המנדט  שמשטרת  העובדה 

המחישה את מצוקת כוח האדם שלה. בנוסף לכך חלה ירידה נוספת ברמת האמון שפיקוד המשטרה 

 14-רים ערבים. לדוגמה: ביכול היה לתת בשוטרים הערבים נוכח אירועים שבהם נטלו חלק שוט

 
 . 321), ע"מ 1998אייל (  21
 . /8TNA/CAB/23/89, 1937 באוקטובר  13,  73דיון קבינט מספר   22
   .474. להלן: מברק S25/22763, אצ"מ, 1937באוקטובר,   23מבאטרשיל לשר המושבות, , 474מברק מספר  23
 שם.  24
25   issue 34460, 3 December 1937, p. 7576., The London Gazette. 6. And: ), p7PP annual report (193 
26 7193 October rd23Force orders,  - Palestine Police 3658/1- . אמ"י, ל . 
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באוקטובר, בנוסף להתקפות שתוארו קודם, חדרו מתקוממים למתחם שדה התעופה בלוד, והעלו 

שוטרים ערבים ששהו בנקודת המשטרה של שדה התעופה ובמארב בסמוך   7באש מבנים בתוכו.  

בשעות הערב,    באוקטובר,  17-ב  27לגדר ההיקפית שלו, ככל הנראה לא עשו דבר כדי למנוע את הנזק.

 20הותקפה נקודת המשטרה בדהריה, שבדרום הר חברון, על ידי קבוצת מתקוממים שמנתה בין  

שוטרים ערבים שאכלו ארוחת ערב. על פי גירסת השוטרים,   4בנקודה שהו באותה עת    28איש.   100-ל

י לפגוע כדורים, והמתקוממים עזבו מבל  285-רובים ו  5הם אולצו למסור את הנשק שהיה בנקודה,  

 29באיש, אחרי שהתברר להם שהקורפורל הערבי, אותו רצו להרוג, לא נמצא במקום.

בתגובה לרצף האירועים האלימים באזור ירושלים הכריז באטרשיל על עוצר בעיר, וכוחות צבא 

באוקטובר פוצצו   19-החלו לבצע הריסות בתים בתגובה על פגיעה בכוחות הביטחון. כך, למשל, ב

 30בתים בדהריה.  he Black WatchT ,(3מנט המשמר השחור (חיילי רג'י

 

 הגעתם של סונדרס וטגארט –שינויים בצמרת המשטרה 
בחופשת מולדת. ההתפרצות   בארבעת החודשים מאז ניצל מניסיון ההתנקשות בחייו, היה ספייסר 

למנות  שצריך  שסברו  המושבות,  במשרד  אלה  של  עמדתם  את  חיזקה  האלימות,  של  המחודשת 

- העין כיצד תיראה אי-במקומו מישהו אחר. בניגוד לווקופ, קצין צבא בכיר ומוערך, שאלת מראית

יים כלשהם. חזרתו לארץ של ספייסר, שעבור רוב הקבינט היה איש משטרה אלמוני, לא עוררה קש

לדוביגין,  בדומה  ספייסר,  ספייסר.  של  מחליפו  של  זהותו  היה  התלבטות  שעורר  היחיד  הנושא 

ובהתאם לגישה הבריטית המסורתית לשיטור קולוניאלי, לא ראה את המשטרה כגוף אזרחי באופן 

והטמיע, היה אזרחי בהרבה מזה שנראה  ייצג  זאת, סוג השיטור הקולוניאלי שהוא  עם  מובהק. 

. מחליפו של ספייסר חייב היה 1937הנהגת משרד המושבות כמה שמתאים לארץ ישראל בסתיו  ל

עולם שרואה במשטרה הקולוניאלית גוף שהוא בראש ובראשונה גוף ביטחוני, כאשר -לייצג השקפת 

משימות השיטור הקלאסי, תופסות תפקיד משני במובהק. מכיוון שהאסכולה של דוביגין נחשבה 

במ תפקיד לדומיננטית  של  הפוכה  בתפיסה  שדגלו  רבים  מועמדים  היו  לא  ארוכות,  שנים  שך 

 המשטרה. 

המועמד הבולט שזוהה במשרד המושבות כמתאים לקחת על עצמו את תפקיד המפקח הכללי של 

בנייה לעבור  שצריכה  טגארט -משטרה  צ'ארלס  סר  היה  ביטחוניים,  מאפיינים  בעל  כגוף  מחדש 

סיים (  היבשת ההודית-ורך הקריירה המשטרתית הארוכה שלו בתתשבדומה לדוביגין, שירת לכל א

, דגל במודל שונה לחלוטין של שיטור קולוניאלי. טגארט סבר )שנים בהודו  35-שירות של למעלה מ

מתאים  אינו  הוא  כן  ועל  עימה,  טובה  היכרות  לו  שיש  למי  להינתן  צריך  המשטרה  על  שפיקוד 

עצמו תפקיד של יועץ למשטרה ולממשלת המנדט, שיגיע לתפקיד. הוא הסכים, עם זאת, לקבל על  

  31לארץ, יסייר בה, ויגיש מסקנות והמלצות למשרד המושבות ולממשלת המנדט.

 
 . 514. להלן: מברק  TNA/CO/733/333/9, 1937בנובמבר   4מבאטרשיל לשר המושבות,   514מברק מספר   27
 .  514. והשווה, מברק 2, ע"מ E), נספח 1938דיווח הבולשת (  28
 ,  514מברק  29
 וגם: . 4754/5-, אמ"י, מ 1937באוקטובר  15החלטות המועצה המבצעת של הנציב העליון,   30

October, p. 8. th, 19Nottingham Evening PostWatch Surround Arab Village”,  Uknown Author, “Black 
 . 325-326), ע"ע 1998אייל (  31
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ההכרח לאתר במהירות מחליף לספייסר, שלא יהיה מזוהה עימו או עם מה שנראה כמו כישלון 

לסגן המפקח הכללי   גדול של המשטרה בהתמודדות עם המרד, הביא לכך שמשרד המושבות פנה

הקודם, סונדרס, והציע לו את התפקיד. סונדרס, שעזב את ארץ ישראל כדי לשמש כמפקח כללי של  

המשטרה בניגריה, נענה מייד בחיוב. הבחירה בסונדרס, שידע שלא היה האפשרות הראשונה של 

, שיוכל משרד המושבות, הייתה תוצאה של הכרח לבחור איש משטרה בכיר בעל היכרות עם הארץ

נדחק  השלושים  שנות  שבמהלך  מסונדרס,  התלהבו  שלא  אנשים  גם  במהירות.  לתפקיד  להיכנס 

הצידה פעמיים, בעת המינוי של ספייסר ובזמן הניסיון לאתר מחליף לספייסר, לא יכלו להכחיש 

את העובדה שההיכרות שלו עם הארץ בכלל ועם המשטרה בפרט, הייתה מהטובות ביותר. לזכותו 

ספטמבר -דרס גם עמדה העובדה שבזמן שהתחולל בארץ המשבר הביטחוני הקודם, באוגוסטשל סונ

 , סונדרס היה זה שניהל את המשטרה, בשעה שמאברוגורדאטו לא היה בשטח.  1929

בנובמבר כדי להיכנס לתפקיד. חמישה ימים אחריו, הגיע היועץ    30-סונדרס הגיע לארץ ישראל ב

 המיוחד טגארט.

 

 ד, הודו, אירלנד ושוב בהודו טגארט באירלנ 
אך גדל בעיקר   Londonderry ,(32באירלנד, בעיר לונדונדרי (  1881-אוגוסטוס טגארט נולד בלס  רצ'א

בנו של כומר אנגליקני, חבר הכנסיה של אירלנד. הוא התחנך בבית   Dunboyne.(33בעיר דאנבוין (

ספר פרטי לבנים בעיר אניסקילן, ולמד במשך שנה אחת בטריניטי קולג' בדאבלין, בטרם החליט 

הייתה   1901.34לנסות להתקבל למשטרה הקולוניאלית בהודו, בשנת   גדל טגארט,  הסביבה שבה 

- הגם שאת רוב חייו העביר בהודו: אירלנד של סוף המאה הבעלת משמעות גדולה לכל אורך חייו,  

, אבל התנועה הרפובליקנית, קתולית 1922-ל  1916לא הייתה אזור מלחמה, כפי שהייתה בין    19

, RIC-ברובה הגדול, הייתה פעילה מאוד, וכפי שצויין בפרק השני, המשטרה האירית המלכותית, ה

הבריטית כדי לבלום את השאיפות הבדלניות של   הייתה אגרוף הברזל שבו השתמשה האימפריה

דורשי העצמאות. טגארט, פרוטסטנטי שגדל באירלנד בזמן המאבק לעצמאות, זיהה עצמו באופן 

באירלנד  שמעוניין  אירי,  כפטריוט  עצמו  מלראות  שחדל  מבלי  הבריטית,  האימפריה  עם  מוחלט 

 35אוטונומית, כחלק מהממלכה המאוחדת. 

שנה, במהלכן התקדם עד לתפקיד המפקח הכללי.    35-ודו נמשך למעלה משירותו של טגארט בה

והגדולה מבין שלוש המשטרות שהקימו הבריטים בחבל בנגל,  משטרת כלכותה הייתה החשובה 

לאומנים  36חבל בנגל, לחבלים מזרחי ומערבי. פיצלו הבריטים את  1905מזרח הודו. בשנת -שבצפון

 
העיר היא   17- לונדונדרי (או דרי) נמצאת כיום בצפון אירלנד, בצמוד לגבול עם הרפובליקה האירית. מאז שלהי המאה ה 32

, ולכל אורך  19- סמל עבור הפרוטסטנטים (כולל האנגליקנים, חברי הכנסיה של אירלנד) והקתולים כאחד. בשלהי המאה ה
 ם ביותר באי, לפני ואחרי עצמאות הרפובליקה האירית.  , הייתה העיר אחד ממוקדי המתיחות הגדולי20- המאה ה

קתולית,  -דאנבוין היא פרבר של דאבלין, בירת הרפובליקה האירית, והייתה לאורך מאות שנים, מרכז של לאומנות אירית  33
 עוט. . פרוטסטנטים היוו בה מי IRA-וכלה במלחמת העצמאות, בה ישבה בה מפקדה אזורית של ה  1798החל במרד האירי של 

34 : Sir Charles Tegart and ’suited to be a policemanAn Irishman is specially “’Michael Silvestri, 
Revolutionary Terrorism in Bengal”, History Ireland, 8:4 (2000), p. 41. See: Silvestri. 

35 245. -, pp. 244Gannon (2018) 
, החלוקה להודו ופקיסטאן נעשתה לפי קווים דומים, ומזרח בנגל הפך ברובו  1947כשהודו זכתה בעצמאותה, בשנת   36

 הפכה למדינת בנגלדש.   1971לפקיסטאן המזרחית, שמאז  
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בריטי שתכליתו "הפרד ומשול", באמצעות יצירת חיכוך בין שתי הודיים ראו את הפיצול כמהלך  

  37הקבוצות הדתיות הגדולות בהודו. 

תנועות חשאיות שפעלו לעצמאות הודו, התקיימו בכלכותה עוד לפני פיצול בנגל. אחת מהן, שקראה 

) לכאורה   1902-החברה התרבותית), קמה ב  –  Anushilan Samityלעצמה "אנושילאן סאמיטי" 

  38כללה כמעט רק הינדים.  היאלמעשה אף שנועה משותפת של מוסלמים והינדים, כת

התנועה,   ארגן  1906בשנת   ממנהיגי  (  אחד  גוש  קומאר   –)  Barindra Kumar Ghoseבארינדרה 

יותר כבארין גוש קבוצה של פעילים צעירים של "אנושילאן סאמיטי", במטרה להתחיל   ,המוכר 

החל לפעול בנפרד מהארגון שהיה שותף להקמתו. במהלך תקופה זו הם בפעילות אלימה, ובעצם  

החלו לבצע פעולות שוד לצורך מימון הפעילות החשאית שלהם, והחלו לבחון דרכים ליצור קשרים  

למדו  שם  לצרפת,  פעילים  נשלחו  השאר,  בין  לה.  מחוצה  ואף  הודו  ברחבי  דומות  תנועות  עם 

בארין במקביל ניסה    39וכיצד לבנות מערכת קשר חשאית.ממהפכנים רוסים כיצד לבנות מטענים  

גוש לחפש הזדמנות לפגוע בבכיר, כיוון שסבר כי התנקשות שכזו, אם תעלה יפה, תבעיר את הודו 

   40כולה. 

ניסיונות שוד או התנקשויות,    7והבריטים תיעדו    1907-ל  1906קצב הפעילות של גוש ואנשיו גבר בין  

ניסיונות ההתנקשות היה סגן מושל   שכולם נכשלו, או לא יצאו לפועל ברגע האחרון. היעד לרוב 

הבולשת של משטרת   –ההצלחה של גוש לא היה מקרי  -). אי Fraserבנגל, סר אנדרו פרייזר (-מערב

כלכותה, עקבה מקרוב אחרי פעילותו, ופעלה רבות כדי לשבש אותה, תוך שהיא נעזרת במשטרות 

- מנוסים בפעילות מחתרתית, חרף מאמציהם ללמוד זאת, ואי-אאחרות בהודו. גוש ואנשיו היו ל

  41הקפדה על מידור, אפשר למשטרה להחדיר אליהם סוכנים. 

, את הקמתו SP, במטרה להתמודד עם גל הטרור, יזם טגארט, באותה עת קצין בדרגת  1907במהלך  

 ) של משטרת כלכותה.Special Branchשל המדור המיוחד (

בכרכרה שזיהו   ) שבנה אחד מהפעילים ששבו מצרפת(פצצה  אנשי גוש  , הטמינו  1908באפריל    30-ב

), נשיא בית המשפט באליפור. קינגספורד שפט Kingsfordככזו המסיעה את דאגלס קינגספורד (

העידן החדש), שהיה מזוהה עם בארין גוש   -  Jugantarבעבר כמה מהכותבים בעיתון "ג'וגנטאר" ( 

לאחר הפיצוץ התברר שבכרכרה ישבו שתי נשים בריטיות שנהרגו. המשטרה פעלה במהירות   ואחיו.

בתוך יומיים נתפס האחד בשעה שהאחר    42רבה והצליחה לאתר את שני הפעילים האחראים לפיצוץ. 

העדיף להתאבד בטרם נעצר. גוש עצמו נעצר, הועמד לדין ונשלח לרצות את עונשו בכלא מבודד באיי 

 
37 Iftekhar Iqbal, "The Space between Nation and Empire: The Making and Unmaking of Eastern 

Bengal and Assam Province, 1905-1911", The Journal of Asian Studies, Vol. 74, No. 1 (February 
2015), pp. 74-77. 

38 Peter Heehs, "Revolutionary Terrorism in British Bengal", Elleke Boehmer and Stephen Morton 
(Eds.), Terror and the Postcolonial (Chichester: Blackwell Publishing, 2010), pp. 157-159. See: 

Heehs (2010). 
 . 170,  163, 159שם, ע"ע   39
40 , Vol. 55, No. 3 The HistorianPeter Heehs, "Terrorism in India during the Freedom Struggle", 

(Spring 1993), p. 477. See: Heehs (1993). 
41 (2010), p. 157. Heehs 
 . 28), ע"מ 2011קרויזר ( 42
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פעילים, תודות   30-אנדמן, בלב מפרץ בנגל. בתוך ימים ספורים נתפסו בונה הפצצה ועוד למעלה מ

  43לאיסוף המודיעין של טגארט ואנשיו. 

ם של טגארט ואנשיו, חיסלה למעשה, את הארגון של גוש. מספר פעילים שהשתייכו מהירות פעילות

סאמיטי",  "אנושילאן  מטעם  לפעול  שבים  כשהם  פצצות,  ולהטמין  לבנות  הוסיפו  נתפסו,  ולא 

 44שבניגוד לגוש וקבוצתו, הקפידה על מידור. 

זר לתנועה שקדמה מתוך מה שנותר מארגונו של גוש, צמחה תנועה שהייתה דומה באופייה המבו

תנועת "ג'וגנטאר", על שם העיתון שהוציאו לאור האחים גוש.   –לה, אך הייתה מקצועית בהרבה  

המנהיג הבולט בקבוצה זו, בשנים שקדמו למלחמת העולם הראשונה, היה ג'ארינדאראת' מוח'רג'י 

)Jatindranath Mukherjee) "המוכר יותר כ"באע'א ג'תין ,(Bagha Jatin  (–  ן הנמר. ג'תין היה ג'תי

הוא נעצר יחד עם עוד למעלה    1910פעיל בתאים סודיים שהוקמו במקביל לאלה שהפעיל גוש. בשנת  

צעירים, בחשד לרצח קצין המודיעין המשטרתי, שנרצח בשעה שחקר את רציחתו של אחד   40-מ

ג'תין היה    התיק נגד  45מעדי התביעה במשפטם של המעורבים בניסיון הרצח של השופט קינגספורד. 

 חלש, ולמרות שהורשע, הוא נדון לשנת מאסר אחת בלבד, שאחריה חידש את פעילותו. 

באזור. יחידת  , לא החלישה את התסיסה הלאומנית 1912העובדה שפיצול חבל בנגל בוטל בשנת  

הבילוש והמודיעין של טגארט, המשיכה לפעול במטרה לסכל את פעילות המחתרות, שהגיעה לשיא 

מלחמת העולם הראשונה: המודיעין הגרמני היה מעוניין ביצירת קשיים לשלטון הבריטי   אחרי פרוץ

קשר עם גורמים בתוך הודו שיהיו מוכנים לשתף פעולה עימו בפגיעה ביעדים בריטיים   ויצרבהודו,  

סיוע -בתת בקבלת  מעוניינים  הם  גם  היו  מצידם,  בהודו  אחרות  מחתרות  ופעילי  ג'תין,  היבשת. 

במלחמה עם הבריטים. מתוך שיתוף אינטרסים, נוצר קשר בין "ג'וגנטאר" ותנועות   מגורם שהיה

דומות לה, לבין המודיעין הגרמני. הפעילות הגרמנית כללה מרכיבים רבים ובראשם השאיפה לעורר 

 46התקוממות כללית של הצבא ההודי המלכותי, שמנה מאות אלפי חיילים הודים. 

התכנית הגרמנית למרד בצבא ההודי סוכלה על ידי המשטרה בפנג'אב, באמצעות סוכן שחדר לתוך 

 47אחת היחידות שהיו בסוד התכנית.

באזור בנגל היה  מספר המגוייסים לצבא ההודי קטן יותר מאשר בפנג'אב. לעומת זאת היה בה 

פי שהבריטים  לאחר  במיוחד  וכסף,  לנשק  שנזקק  פעיל,  מחתרתי  שוד גרעין  מעשי  שורת  צחו 

ותפסו אנשים וכסף שנשדד עבור האירגון. לגרמנים הייתה   1915בכלכותה בחודשים הראשונים של  

תכנית לרכוש נשק ותחמושת בארצות הברית, ולהבריח אותם לתוך הודו דרך המושבה ההולנדית 

, 1915באפריל   ). שליח של ג'תין, שנפגש עם נציגי המודיעין הגרמני בבאטאביהBataviaבאטאביה (

שלח מברק לאחד מעמיתיו בבנגל, ובו כתב אודות הסיכומים עם הגרמנים. המברק יורט על ידי 

אנשיו של טגארט. המשטרה פשטה על ביתו של אחד האנשים שזוהו כמעורבים, ומצאה שם מידע 

 48לגבי הספינה שאמורה הייתה להביא את הנשק, ואת הנמל אליו הייתה אמורה להגיע. 

 
43 Modern Asian 1908", -Heehs, "Foreign Influences on Bengali Revolutionary Terrorism 1902Peter 

Studies, Vol. 28, No. 3 (Jul., 1994), p. 553. See: Heehs (1994). 
44 (2010), p. 157. Heehs 
 . אינדונזיה כיום ג'קרטה, בירת 45
46 (2010), p. 157. Heehs 
 . 27-26שם, ע"מ  47
 . 29-28ע"מ שם,  48
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וב  תודות ג'תין,  את  לאתר  טגארט  הצליח  שנאסף,  קצינים   9-למידע  מספר  עם  יחד  בספטמבר, 

בקרב  הבנגל.  נהר  במעלה  בג'ונגלים  ג'תין,  של  מקום מחבואו  על  בפשיטה  השתתף  הוא  נוספים, 

 49היריות שהתפתח, נהרגו ג'תין ואחד מאנשיו, ושלושה אחרים נתפסו. 

פעם, הפכו -ה לבלימת האלימות. למעשה, יותר מאי, לא הביא1915-הצלחתו של המדור המיוחד ב

, שלושה קצינים בנגלים של 1916אנשיו של טגארט ליעד לפגיעה: במהלך המחצית הראשונה של  

באסאנטה קומאר   DSPהמדור המיוחד היו קרבנות להתנקשות. הבכיר מבין קרבנות ההתנקשות, 

וב בכלכותה, ועשרות עדי הראייה, חששו ), נורה למוות לאור יום באמצע רחChatterjeeצ'אטרג'י (

 50למסור עדות.

איש, בתקופה של כשנה. חרף הסכנה,   11מהקצינים הבכירים שלו,    20%-כ בסך הכל איבד טגארט  

שאר הקצינים של המדור המיוחד הודיעו לטגארט, שהציע  להם לפרוש, שהם מתכוונים להמשיך 

ידה לצמצם את מספר האירועים האלימים בתפקידם. במהלך שלוש השנים הבאות, הצליחה היח

  51, תוך שהיא מציגה שיפור עקבי משנה לשנה. 1919-בלבד ב 2-, ל1915בשנת  36-על רקע פוליטי, מ

הצלחותיו של טגארט הביאו להגדלת סמכויותיו. המדור המיוחד שהקים עבור משטרת כלכותה, 

על המדורים המקבילים במשטרות האחרות גם  בפועל  בשנת    היה אחראי  ובשיאו,  , 1919בבנגל, 

ועוד    355כשטגארט עמד בראשו באופן ישיר, הוא מנה   קצינים   542קצינים ושוטרים בכלכותה, 

 52ושוטרים באזורים אחרים בבנגל.

מלחמת העצמאות האירית, והקשיים הגדולים שהיא יצרה בפני הבריטים גם בזירה המודיעינית,  

לאירל להגיע  נתבקש  שטגארט  לכך  ההביאו  של  מודיעין  כקצין  זמני  באופן  ולהתמנות  , RIC-נד 

  53., בטרם שב להודו1920תפקיד בו שימש בין יולי לנובמבר 

קודם טגארט לדרגת סגן מפקח כללי, תוך שהוא נשאר  1918על רקע הצלחותיו המקצועיות, בשנת 

הוקם ארגון חדש   באותה שנהמונה למפקח הכללי של המשטרה.    1923ממונה על המודיעין. בשנת  

ידי   השתייכו    ,צעיריםעל  סאמיטי"  אול"ג'וגנטאר"  בעבר  שבחלקם  כונה   .הארגוןל"אנושילאן 

היה ,  שנות פעילות  20-לאחרי קרוב    The New Violence Party .(54"מפלגת האלימות החדשה" (

), Sahaא (, גובינאת' סאה18, צעיר בן  1924בינואר    12-ב  :טגארט יעד עיקרי עבור פעילי המחתרות

נדון למוות,   אזרח בריטי שהואירה לעבר   זיהה בטעות כטגארט. סאהא נתפס על ידי המשטרה, 

 55ונתלה כעבור חודשיים. 

 
 שם, שם.  49
50 Intelligence and Imperial Defence: British Intelligence and the Richard James Popplewell, 

Defence of the Indian Empire 1904-1924 (New York: Routledge, 1995), p. 212. See: Popplewell.  
 שם, שם.  51
 214-213שם, ע"מ  52
53 Silvestri, p. 41. 
54 Proceedings of the Indian 1935)", -Santimay Ray, "On the rise of the revolt groups in Bengal (1919

History Congress, Vol. 40 (1979), pp. 605-606. See: Ray. 
55 Social ", 1938-Amit Kumar Gupta, "Defying Death: Nationalist Revolutionism in India, 1897

Scientist, Vol. 25, No. 9/10 (Sep. - Oct., 1997), p. 17. 
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, שהיה מודע ללחצים ולסכנות שבהם נתונים שוטריו בכלל, ושוטריו המקומיים בפרט, שאף טגארט

יותר   מוגנת  סביבה  עבורם  שתכליתו  וליצור  גדול,  בנייה  במיזם  להתגורר החל  לשוטריו  לאפשר 

 56בסביבה מבודדת ובטוחה יותר.

  1924ובמהלך    טגארט פעל לתיקוני חקיקה שירחיבו את סמכויות המעצר והחקירה של המשטרה

חשודים בפעילות מחתרתית, בין   200-כ  שאפשרו מעצר שלהועברו מספר חוקים כאלה.    1925-וב

 1927.57-ל 1924

ההתארגנויות השונות, ובראשן מפלגת האלימות החדשה, לא נשברו למרות שרבים מראשיהן נעצרו 

כמה ממנהיגי הקבוצה, לבצע סדרת התקפות ברחבי   החליטו  1929בנובמבר  .  באמצע שנות העשרים 

מחוזות. לקראת הוצאת התכנית   3-בבנגל, ובראשן השתלטות על מחסני נשק צבאיים ומשטרתיים  

להצטרף  לצעירים  קריאה  ובהם  וסביבתה,  העיר  ברחבי  כרוזים  להפיץ  הקבוצה  החלה  לפועל, 

ב מד1929בדצמבר    18-להתקוממות.  מודיעיני  למידע  תודות  כמה ,  לעצור  טגארט  הצליח  וייק, 

   58. סוכלהמבכירי מהתנועה, ונראה היה שהתכנית 

ב  המנהיגיםבפועל,   בתכנון.  המשיכו  נעצרו,  התנועה    65ביצעו    1930באפריל    18-שלא   3מפעילי 

) במזרח בנגל, כאשר שתי התקפות היו על מחסני נשק Chittagongהתקפות במקביל בעיר צ'יטגונג (

המודיעין המשטרתי   .כוחות העזר שלה, והתקפה נוספת הייתה על מועדון אירופישל המשטרה ושל  

הצליח לאתר את מקום המסתור של התוקפים בתוך ארבעה ימים מהפעולה, ובקרב שהתפתח בין 

מחבריה, חלק נתפסו ואחרים נמלטו. הנמלטים התחלקו לשתי   12כוח צבאי לבין הקבוצה, נהרגו  

לכ שבה  כשהראשונה  המובלעת קבוצות,  אל  נמלטו  שאחרים  בעוד  נתפסו,  חבריה  ורוב  לכותה, 

 Chandernagore .(59הצרפתית צ'אנדרנגור (

, 1930באוגוסט    25-הפעילים שלא נתפסו ושעדיין נותרו בכלכותה, היו נחושים לפגוע בטגארט. ב

ארבעה פעילים, שאחד מהם עקב אחר טגארט במשך מספר ימים, ארבו למכוניתו בסמוך למטה 

טגארט ה של  נהגו  נפצע  מהפיצוצים,  כתוצאה  מאולתרות.  פצצות  מספר  לעברה  וזרקו  משטרה, 

אחת  מפיצוץ  בטעות  נהרג  מהמתנקשים  אחד  ואילו  נפגע,  לא  עצמו  טגארט  ניזוק.  עצמו  והרכב 

 60הפצצות שיידו חבריו, בשעה שמתנקש נוסף נפצע ונעצר. 

הצליח משטרה  סוכן  רבה:  במהירות  הגיעה  המשטרה  הורכבו   תגובת  שבו  המקום  את  לזהות 

  61הפצצות, ובתוך שעות המשטרה פשטה עליו. 

וב צ'אנדרנגור,  בתוך  לפעול  הצרפתים  אישור  את  לקבל  טגארט  הצליח  ספטמבר   2-בתחילת 

מאנשיו הסתערו על מקום המסתור של הפעילים שנמלטו באפריל. בקרב   20-בספטמבר, טגארט ו

 62הפעילים האחרים נתפסו. 3-ורח, ושהתפתח, נהרגו אחד הפעילים ועובר א

 
 . 98ע"מ ),  2004(  קרויזר 56
57 172.-(2010), pp. 171 Heehs 
58 Ray, p. 611. 
 . 30), ע"מ 2011קרויזר ( 59
60 (New Delhi:  Part I -1946)-Quarter of Century (1921 -India’s Struggle Arun Chandra Guha, 

Publications Division, Govt. of India, 1982), p. 207. See: Guha. . 
 שם, שם.  61
 .  30), ע"מ 2011קרויזר ( 62

Guha, p. 220. 
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לכידת המתקוממים בספטמבר, לא עצרה את גל ההתקפות, שהחל בניסיון ההתנקשות בטגארט 

ימים אחרי כשלון ההתנקשות בטגארט, הצליחו שני פעילים בנגלים, להתנקש בחיי המפקח   4עצמו:  

להימלט בחזרה לכלכותה,    . הם הצליחו SPובקצין בריטי נוסף, בדרגת    63הכללי של משטרת דאקה,

בדצמבר הם הצליחו להתנקש בחייו של מפקד שירות בתי הסוהר. אחרי ההתנקשות, כשכותרו   8-וב

 64על ידי המשטרה, הם התאבדו.

טגארט  של  משפחתו  את  הביאה  בבנגל,  הבריטיים  הביטחון  כוחות  בבכירי  ההתנקשויות  סדרת 

הודו  כשהשר לבקש אותו שיפרוש מתפקידו.   להתמנות למועצה המייעצת   הציע לטגארט  לענייני 

נעתר,   פרש ממשטרת כלכותה. טגארט הוסיף לעסוק בענייני הודו בחמש   1931בסוף  ולשר, הוא 

ומספ הבאות,  המשטרה השנים  לשירות  לחזור  ההצעה  הגיעה  לגמלאות,  שפרש  אחרי  חודשים  ר 

 65הקולוניאלית, והפעם בארץ ישראל. 

 

 טרי, שותפו של טגארטידיוויד פ
גור את ממשלת המנדט כי טגארט העביר למשרד המושבות בקשה -בנובמבר עדכן אורמסבי  20-ב

(ש פיטרי  דיוויד  שניםPetrieסר  במשך  הכיר  שטגארט  ומודיעין  משטרה  איש  אליו    66, ),  יצטרף 

ראש משרד המודיעין המרכזי בדלהי, היה בין  לשעבר  פיטרי,    67לסיורו בארץ, וכי בקשה זו נענתה. 

אלה שהגישו המלצות באשר לטיפול בגל הטרור בכלכותה, אחרי הניסיון האחרון להתנקש בחיי 

לפעולה מהירה, גם כאשר  כי בעלה אמר לה שהוא עצמו נוטה    רעייתו של טגארט סיפרה  68טגארט.

 69איטיות ושיקול דעת מתאימים יותר, וכי פיטרי מתאפיין בתכונות אלה.

נושא  היה  התמחותו  שעיקר  בהודו,  בכיר  משטרה  איש  היה  לטגארט,  בדומה  פיטרי,  דיוויד 

הוא שירת במשך שנים ארוכות בשתי משטרות בצפון מערב הודו הבריטית: במשטרת   70המודיעין. 

). הוא נולד בסקוטלנד בשנת NW Frontierמערבי (-) ובמשטרת מחוז הספר הצפוןPunjabפאנג'אב (

הקולוניאלי 1879 לשירות  הצטרף  אדינבורו,  באוניברסיטת  האקדמיים  לימודיו  השלמת  ואחרי   ,

הראש בשנותיו  הצפוןבהודו.  הספר  המחוז  במשטרת  שירת  הוא  בהודו,  עבר  -ונות  ומשם  מערבי, 

לשרת במשטרת המחוז השכן, פנג'אב. במסגרת שירותו בפנג'אב  היה אחראי לאיסוף מודיעין על 

 1911.71עליית מאפיינים לאומניים בקרב האוכלוסייה הסיקית, אודותיה חיבר מחקר מקיף בשנת  

 
 כיום בירת בנגלדש.  63
64 209.-, pp. 208Guha 
 . 31), ע"מ 2011קרויזר ( 65
 . 33-34שם, ע"ע  66
 . S25/22763, אצ"מ, 1937בנובמבר  20מברק משר המושבות לנציב העליון,  67
68 Guha, p. 208. 
 . 87-88), ע"ע  2014קרויזר ( 69
מונה על ידי ראש   1941המוניטין של פיטרי כאחד המומחים הגדולים באימפריה בתחום המודיעין, הביא לכך שבשנת   70

, למרות שלא הכיר את הארגון ולא  MI5- מקביל לשב"כ בישראל), ה הממשלה צ'רצ'יל, כמנהל שירות הביטחון הבריטי (ה
 שירת בו מעולם. 

71 (Amritsar: Chief Khalsa 1911: A Report -Developments in Sikh Politics, 1900, David Petrie
Diwan, 1972). 
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הצטיינותו בתחום המודיעין, זיכתה    72במשטרת פנג'אב.  CID-הסגן ראש    פיטריהיה    1914בשנת  

  1914.73-אותו במדליית המשטרה המלכותית ב

ביטחוני -ל המודיעין הפוליטיל כשנעשה ניסיון לבנות מערך מודיעין משטרתי פדראלי, שירכז את כ

למעשה משלב זה, ו  74, הושאל פיטרי לגוף החדש שהוקם בדלהי. בהודו  שאספו המשטרות השונות

עד לתום שירותו המשטרתי, הוא שירת בשורה של תפקידים בכירים, במה שהפך לימים למשרד 

בשנת   המרכזי.  המלכותית   1923המודיעין  הוועדה  קבועה,  מלכותית  וועדה  כחבר  פיטרי  מונה 

) המדינה  שירות  והייתה The Royal Commission on the superior Civil Servicesלצמרת   ,(

יותר (  מוכרת  לי"  המלצות The Lee Commissionכ"וועדת  להגיש  היה  הוועדה  של  תפקידה   .(

המדינה.  בשירות  הודים  לשילוב  בנוגע  השלטונות,  את  במקביל    75שיחייבו  לשרת  המשיך  פיטרי 

בשנת   לראשו  ומונה  המרכזי,  המודיעין  הוועדה 1932  בשנת.  1924במשרד  ראש  ליושב  מונה   ,

במשך   זה  בתפקיד  וכיהן  לי,  וועדת  את  מהמינהל    4שהחליפה  הסופית  לפרישתו  עד  שנים, 

 1936.76הקולוניאלי בהודו, בשנת 

פיטרי צבר  מערב בנגל, רצה להיעזר בניסיון שטגארט, שרוב שירותו היה בריכוז העירוני הצפוף ב

הספר וב,  מערבי-הצפון  באזור  שם,  שירותו  בתקופת  שרכש  הרב  משרד   ותקופתמהידע  כמנהל 

 77אפגני. -שעסק במשך זמן רב בסוגיית הגבול ההודיכ המודיעין המרכזי

 

 1938ינואר -1937דצמבר  –פיטרי וממצאיהם -סיורי טגארט
טגארט של  ואחרי   הזמנתו  שוטרים,  נפגעו  שבהן  התקפות  סדרת  אחרי  כאמור,  התרחשה,  לארץ 

ימים אחרי שפורסם ברבים אודות   4באוקטובר,    25-התקפה ראשונה מסוגה על מתקן משטרתי. ב

במהלך נובמבר   78הגעתו של טגארט, התבצעה התקפה נוספת, שנבלמה, על תחנת המשטרה ברמלה. 

קבוצות  כניסות  על  דיווחים  העבירו  כאחד)  ומשטרתי  (צבאי  המודיעין  ההסלמה.  נמשכה 

הצפוני, יכולתם לסגור את -שוטרי מרחב הספר   ם שלמאמציהמתקוממים נוספות לארץ, ולמרות  

ב-הגבול הלא מוגבלת מאוד.  הייתה  למוות    9-מגודר,  נורו  ענבים,   5בנובמבר  ליד קריית  יהודים 

מרות שכלבי המשטרה הובילו את הכוחות שחיפשו את האחראים לבית בכפר יאלו, לא אותרו ול

ב תחמושת.  למעט  מעבר  משמעותיים,  שוטרים   30-ממצאים  שני  של  גופותיהם  התגלו  בנובמבר 

סמל השוטרים,  שני  אעבלין.  הכפר  ליד  ושוטר-ערבים,  חאתום  אבו  סלים  ג'ירייס -רוכב  רוכב 

רוכב נוסף, כשהוקפו על ידי קבוצה חמושה, שירתה לעברם.  -חד עם שוטרעטאלה, סיירו באזור י

  79השוטר השלישי הצליח להימלט, ואילו שני הראשונים נורו למוות. 

 
72 Jurisdiction in the Time of Across Oceans of Law: The Komagata Maru and Renisa Mawani, 

Empire (Bogart: Duke University Press, 2018), pp. 200-201, 213. 
73 11., p. 2 January 1914, 12630issue , The Edinburgh Gazette 
74 issue , The London Gazette388. And: , p. 4 January 1918, 30460issue , The London Gazette

31114, 7 January 1919, p. 452. And: The Edinburgh Gazette, issue 13826, 27 June 1922, p. 1090.   
75 4274., p. 19 June 1923, 32835issue , The London Gazette 
76 MI5> website. URL:  –vice rUnknown Author, " Sir David Petrie", in: <Security Se
.petrie-david-https://www.mi5.gov.uk/sir 

 כיום מדובר על הגבול בין אפגניסטאן ופקיסטאן.  77
 . 1, ע"מ  1937באוקטובר  26, הארץמחבר לא ידוע, "התקפה על משטרת לוד ורמלה",  78
 . 17, 15, ע"ע D), נספח 1938דיווח הבולשת (  79
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העלייה במספר ההתקפות של מתקוממים ערבים שהחלה מהמחצית השנייה של אוקטובר, הביאה 

בפעולות משמעותי  יהודים,  - לזינוק  מתקוממים  של  הלאומי, אנרובם  נגד  הצבאי  הארגון   80שי 

סדרת התקפות נגד אזרחים ערבים, בעיקר בירושלים וחיפה. התקפות בודדות בוצעו על ידי   ושביצע

מה החל  אך  השנה,  של  הראשונה  במחצית  כבר  משמעותית.   22-האצ"ל  גדל  מספרן  באוקטובר, 

נהרגו   אלה  ו  8בהתקפות  להתח  5-אנשים  מאוד  התקשתה  הבולשת  נפצעו.  אחר נוספים  קות 

 81האחראים להתקפות.

ועד למטה הארצי,  יחידות משטרה מרמת הנקודה  ופיטרי סיירו בכל רחבי הארץ, בדקו  טגארט 

בחנו את פעילות הבולשת, והקפידו לשוחח עם שוטרים, קצינים ופקידי ממשל בכל הרמות. סיורם 

בן   לווקופ סיכום  הגישו  ובסיומו הם  פרקים, שכללו   28  עמודים, שכלל  66נמשך כששה שבועות 

   82תיאור הממצאים והמלצות.

ופיטרי הקיפו מגוון רחב מאוד של תחומים, החל בבולשת וכלה בצליפה ארט  גטפרקי הסיכום של  

מכאלה   שונה  בצבע  צבועים  יהודית  בבעלות  שאוטובוסים  מכיוון  שמתאפשרת  אוטובוסים,  על 

  83בבעלות ערבית.

הסוגיות העיקריות מבחינת טגארט ופיטרי נוגעות לבנייתה מחדש של המשטרה, כגורם שיכול לתת 

 מענה בסוגיות ביטחוניות. 

שב   1937,84באוקטובר    28-ווקופ, שההודעה על סיום תפקידו בזמן הקרוב "עקב מחלה", פורסמה ב

לארץ כאשר הידיעה   לארץ מספר ימים אחרי שטגארט ופיטרי החלו את סיוריהם בארץ. הוא שב

בדצמבר הם נפגשו עימו וסיפרו   11-ב  85אודות הבחירה במחליפו, הארולד מקמייקל, כבר פורסמה.

כי התרשמותם הראשונית היא כי קיים שיתוף פעולה סביר בין המודיעין הצבאי לבין הבולשת, אך 

במסמך שחיברו,   86ימים בלבד, הם ביטאו עמדות שונות לחלוטין:   6במסמך ראשוני שהגישו כעבור  

ושבמידה רבה ישקף את המסקנות הסופיות שלהם, אותן הגישו כחמישה שבועות מאוחר יותר, הם 

כתבו שהבולשת נכשלה בצורה קשה. הם טענו ששיתוף הפעולה עם המודיעין הצבאי, הוא לקוי;  

גור  שאין  מאוד;  לוקה  שלהם  השפות  שידיעת  דל;  הוא  הבולשת,  קציני  של  המקצועי  ם שהידע 

 מקצועי שמסוגל להכשיר את שוטרי וקציני הבולשת; ושאין לבולשת נוכחות בכפרים.

חסרונה של ז'נדרמריה אמיתית במסגרת המשטרה, מאז פירוק הז'נדרמריה הבריטית, הועלה על  

קבוצות  של  התופעה  התקוממות,  של  מקרה  שבכל  קבעו  הם  כבעייה:  ופיטרי,  טגארט  ידי 

פוייה לחזור על עצמה, ובאירועי המרד הערבי, הן בשלב הראשון, מתקוממים גדולות וחמושות, צ

היה  החמושות,  הקבוצות  עם  להתמודד  יכולת  שהוכיח  היחיד  הגוף  המחודשת,  בהתפרצות  והן 

הצבא. לפי דיווחים של הבולשת, שנמסרו לטגארט ופיטרי, מפקדים של קבוצות חמושות גדולות, 

 
 להלן אצ"ל.  80
 . 3-5, ע"ע B), נספח 1938דיווח הבולשת (  81
82 ., indexTegart report 
 . 13להרחבה אודות ההמלצות המרכזיות שמופיעות במסמך, וסוגיית יישום ההמלצות, ראה פרק  83
 . 1, ע"מ  1937באוקטובר   92, הארץ", סר ארתור ווקופ מתפטרמחבר לא ידוע, "  84
85 Official Announcement",  -C. General Wauchope's successor -in-Unknown Author, "Palestine C.

Belfast Telegraph, 4 December 1937, p. 7 
 . 329-330), ע"ע 1998אייל (  86
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נהגו לעבור מכפר לכפר, מבלי לחשוש    87עטיה אבו אחמד,סעדי (טרם נתפס) או שיח'  -כמו פרחאן אל

 88כלל מהיתקלות עם המשטרה. 

את  תיאר  טגארט  לאורכה.  שהוקמו  המשטרה  ונקודות  הצפון  דרך  לאורך  סיירו  ופיטרי  טגארט 

עבור  שנבנה  שהמיגון  כך  על  הסכמה  ישנה  "כעת  הבאות:  במלים  משטרה  נקודות  של  המיגון 

טין, מכיוון שהתכנון שלהן הוא פגום כל כך, שבמקרה של התקפה, הן הנקודות, הוא דמיוני לחלו 

למלכודות בהן". -תהפוכנה  לשוהים  הלא  89מוות  המשטרה  את -מבני  מאוד  הטרידו  מתאימים 

 . 24טגארט ופיטרי, והם שבו ועסקו בעניין גם בפרק 

נעשים כל סיור כי לא  על הגבול אופי הסיורים לאורך הגבול הפתיע לרעה את טגארט, שציין  ים 

 90בשעות הלילה, "השעות שבאמת משנות משהו", כפי שציין. 

על   הביטחונית  הנוכחות  לחיזוק  מעבר  הגבול,  להגנת  יצירתיים  פתרונות  חיפשו  ופיטרי  טגארט 

הגבול: הם יזמו מספר מפגשים עם הקונסול בדמשק, הקולונל מאקאראת', שיכולתיו המודיעיניות 

במהל בלודאן.  בוועידת  בכל הוכחו  לרשותו  העומד  התקציב  מה  השניים  ביררו  איתו,  השיחות  ך 

) העלה סברה, Wagnerהנוגע להפעלת סוכנים מהצדדים הסורי והלבנוני של הגבול. סטיבן ווגנר (

כי אחת הסיבות לכך שטגארט רצה את עזרתו של פיטרי, הייתה קשריו הטובים של פיטרי בממסד 

 91גדלת תקציב הפעלת הסוכנים. המודיעיני בבריטניה, שאולי יאפשרו ה

הגישו טגארט ופיטרי את מסקנותיהם לווקופ, ופיטרי עזב את הארץ. טגארט   1938בינואר    24-ב

 יישום ההמלצות שלו.  –נשאר בארץ, כדי ללוות את השלב השני בחוזה שלו 

 

 היבשת-לקחים מתת –דוביגין, פיטרי וטגארט 
ופיטרי עברו מסלול שירות משטרתי שעל פניו נראה דומה למדי: שלושתם התגייסו   דוביגין, טגארט

בתת ושירתו  דומה,  ובגיל  תקופה  באותה  קולוניאליים  משטרה  במשך -כקציני  ההודית  היבשת 

בכירים מאוד בכוח המשטרה, בו צמחו. שלושתם שירתו תפקידים  בעשורים, כולל כהונה ממושכת  

ת, ושבאופן קבוע שררה בהן מתיחות על רקע זה. שלושתם פיקדו על בגזרות שהיו מגוונות אתני 

 שוטרים, שבדומה לאוכלוסייה שאותה שירתו, הגיעו מרקעים אתניים רבים. 

לעומת זאת, כשבוחנים לעומק את המקומות שבהם שירתו השלושה, מתגלים הפערים, שאחראים 

תי: ציילון הייתה מושבה שקטה במידה רבה לתפישת העולם השונה שלהם בנוגע לעיסוק המשטר

בשנת   אחת,  אלימה  התפרצות  ולמעט  עשורים,  הסדר 1915במשך  על  לשמור  דוביגין  היה  יכול   ,

בעזרת כוח משטרה לא גדול, שבשגרה הסתובב ללא נשק. טגארט, לעומת זאת, שירת בגזרת בנגל, 

שהמאבק בהן היה שהייתה מוקד של דרישות לעצמאות, ועל רקע זה פעלו בה קבוצות אלימות,  

 
מרד  קסאם, ובחודשים הראשונים של השלב השני של ה-דין אל - השיח' עטיה אבו אחמד היה מאנשיו של השיח' עז אל  87

 הערבי, היה הבולט ממפקדי הקבוצות החמושות בצפון.
88 .2Tegart Report, ch.  
 . 3שם, פרק   89
 שם,שם.  90
91  Statecraft by Stealth: Secret Intelligence and British Rule in PalestineSteven B. Wagner, 

(EBOOK. Ithaka: Cornell University Press, 2019), part 4356 of 8709. See: Wagner. 
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קשה ותמידי. בדומה לטגארט, גם פיטרי התמודד עם גזרות שבלטה בהן תסיסה אלימה, הן בגבול 

 אפגניסטאן והן בפנג'אב.-הודו

בשעה ששוטריהם של טגארט ופיטרי, בעיקר אלה מהם שעסקו במודיעין, פעלו באופן קבוע תחת 

שאפשר  –איום   פעילות,  משגרת  נהנו  דוביגין  של  השיטור שוטריו  בתחומי  להתמקצע  לכוח  ה 

 הקלאסי, באופן שהפך אותו לסוג של בית ספר לשיטור קולוניאלי. 

עימם,  בהתמודדות  כשלה  שהמשטרה  אלימים,  אירועים  בעקבות  ישראל  לארץ  הגיעו  השלושה 

בתקווה שיוכלו להציע פתרונות שיביאו לשיפור במצב. למרות שהמאפיינים של הארץ הם שונים 

מערבי ופנג'אב והן מאלה של ציילון, התבססו השלושה -ה של בנגל, מחוז הספר הצפוןמאוד הן מאל

 על הניסיון האישי שלהם, בשעה שהגישו את סיכומיהם. 

  המחיש את דוביגין לא התכוון מילולית שפנקס הוא תחליף לרובה, אבל משפט זה, בו השתמש,  

חימה בהתקוממויות, אלא גם בפשיעה  המיקוד שלו בשיטור קלאסי. טגארט ופיטרי לא עסקו רק בל

אבל המיקוד שלהם הושפע מאופייה של הגזרה בה שירתו. טגארט התמודד עם שגרה של   –אזרחית  

השנים שאחרי   22-לחימה, שכללה, בין השאר, ניסיונות לרצוח אותו. דוביגין, לעומת זאת, נהנה ב

 מית ובתחרויות פולו. , משגרה שכללה מעורבות בליגת הקריקט המקו 1915ההתפרצות של 

כ האזרחי  השיטור  תחום  את  ראו  ספייסר,  וכמוהו  מספר -תחוםדוביגין,  ופרסמו  אקדמי,  חקר 

אזרחית Police Journal-במאמרים   משטרה,  בעבודת  הקשורים  נושאים  במגוון  שעסקו   ,

הקדישו זמן העת, לא  -ופיטרי, לעומת זאת, הגם שאין ספק שהכירו את כתב  טגארט  92וביטחונית. 

את הצורה השונה שבה ראו טגארט ופיטרי, את עבודת   ממחישהלכתיבת מאמרים עבורו. עובדה זו  

 . השוטר הקולוניאלי

הן טגארט ופיטרי והן דוביגין ראו חשיבות עצומה בעבודת המודיעין המשטרתי. ההבדל ביניהם  

וידע לסמן אותו כנקודת תורפה מהותית ,  עוד דוביגין עסק בנושא ברמה תיאורטית יותרהיה שב

. פיטרי הם עסקו בו ברמה המעשית  ,1929ספטמבר  -בכל הנוגע לתפקוד משטרת המנדט באוגוסט

 היו אנשי מודיעין בראש ובראשונה, עם עשורים של ניסיון בתחום של לחימה בהתקוממות.  וטגארט

כשהם  איתן,  מתכתבים  רבה  ובמידה  דוביגין,  של  ההמלצות  את  היטב  הכירו  ופיטרי  טגארט 

שנראה   הקנטותאמצעות  בההסכמה שלהם עימן כבר בשני הפרקים הראשונים,  -מבטאים את אי

גין עצמו: בפרק הראשון, העוסק בבולשת, מציינים השניים כי שירות  כלפי דובי  שחלקן מכוונות

ומחוז הספר הצפון פנג'אב  (בעיקר  הודו  יותר מאשר -בצפון  ישראל,  מערבי) דומה לשירות בארץ 

ששירתו , ולפטרונו לונגדן,  דוביגין עצמול  רמזכ  יתן לפרשהשנהיבשת, אמירה  -שירות בדרום תת

שפטו של דוביגין אודות הפנקס והרובה, למ השניים    מתייחסיםבפרק השני    93.היבשת-בדרום תת

וכנופיות פורעות חוק, חמושות  –ומציינים כי "הבחירה בכלי הנשק, נמצאת בפועל בידי הצד השני 

 94ברובים, אינן יכולות להיות מרוסנות באמצעות פנקסים". 

 
 לדוגמא ראה:   92

Dowbiggin (1928). And: Spicer (1934). 
93 Tegart report, ch. 1. 
 . 2שם, פרק  94
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 ) 1939-1938ור ביטחוני ודיכוי המרד (עשר: חזרה לשיט- פרק שלושה

 פיטרי-המלצות טגארט 
לווקופ, שעדיין שימש בתפקידו, אבל היה ברור שההחלטה -המלצות טגארט פיטרי הוגשו אמנם 

 האם ואיך ליישמן, תהיה של מחליפו ושל משרד המושבות.

מפקדי המחוזות של : גם בשלב יישום ההמלצות,  ההמלצות הוגדרו כמסמך רגיש ומסווג במיוחד

 1המשטרה  לא הורשו לראות את המסמך המלא, אלא רק את הפרקים מתוכו שנגעו להם. 

פרקים, אך בפועל ישנם חמישה נושאים עיקריים, שכלל הפרקים   28כאמור, ההמלצות נפרסו על  

 עוסקים בהם:

בנייה מחדש. המטרה הראשית של מודיעין: המלצות לרפורמה יסודית בבולשת, עד כדי   .1

מיסוד תחום המודיעין המשטרתי כגורם משמעותי לסיכול חתרנות לההמלצות בכל הנוגע  

 והתקוממות.

מבצעים: הקמתה של יחידת שיטור ביטחוני שתיתן למשטרה יכולת עצמאית להתמודד  .2

דשה עם קבוצות מתקוממים גדולות, מבלי שהצבא יידרש לסייע בכל פעם. הפעלת שיטה ח

 לביצוע כתרים וחיפושים. 

למשפחות   .3 ודאגה  ופרסים,  תגמולים  המתאימים,  המגוייסים  מאפייני  בחינת  אדם:  כוח 

 חללים. 

 הכשרה מקצועית בתחומים שונים בעבודת המשטרה. .4

(כולל    פיזית המשמשת את המשטרה לביצוע תפקידיה, כלומר מבניםהשינויים בתשתית   .5

בדגש על מתקנים   –ותשתיות הגנה ותחבורה    תיהם)דגש מיוחד על דיור לשוטרים ולמשפחו

 באזורי הגבול. 

 

 הרפורמה בתחום המודיעין והחקירות
טגארט ופיטרי סברו שהבולשת צריכה לעבור שינוי יסודי, שאותו לדעתם יוכל לחולל איש מקצוע 

בר מערבי). כ -שיובא מהבולשת של אחת המשטרות בצפון מערב הודו (פנג'אב או מחוז הספר הצפון

לבולשת,   1937בדצמבר    17-ב לפי הצעתם, הקצין שיגוייס  לגייס קצין שכזה.  הם העבירו בקשה 

יקבל יד חופשית בניהול הבולשת, לכאורה בכפיפות לסגן המפקח הכללי הממונה עליה: באחריות 

שהציעו  המועמד  בשטח.  הפעלתם  והן  הבולשת,  וקציני  שוטרי  הכשרת  הן  יהיו  החדש  הקצין 

היה (  השניים,  ג'נקין  פרנטיס  נורמן  בן    Jenkin ,(2וויליאם  צעיר,  שהוא  כתבו  בעל  38עליו  אך   ,

יוצאים מן הכלל. הם ציינו שאם הוא יסרב, אז הם ממליצים לבקש מהרשויות בהודו  כישורים 

   3שמות של מועמדים אחרים, ולהיוועץ בהם לפני שבוחרים במישהו. 

 
 . 5151/19-, אמ"י, מ 1938באפריל   22מכתב ממפקד מחוז עזה לסונדרס,  1
טעו בהערכתם כלפיו: הוא התקדם עד  ), בשנים הבאות, מלמד שטגארט ופיטרי לא 1899-1983מסלול השירות של ג'נקין (  2

). אחרי שפרש מהשירות  CIDלתפקיד סגן ראש משרד המודיעין בהודו, בהשאלה מפנג'אב, בה שימש כסגן המפקח הכללי (
הקולוניאלי, כשהבריטים עזבו את הודו, הוא נקרא מחדש לשירות, כדי להוביל את מערך המודיעין הבריטי במהלך  

 שנות החמישים. ראה:   ההתקוממות במלאיה בתחילת
 Leon Comber, Malaya's Secret Police 1945-60: The Role of the Special Branch in the Malayan 

Emergency (Melbourne: Monash University Publishing, 2008). 
3 Tegart report, ch. 1. 
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שכלל    טגארט הקיים,  הבולשת  מבנה  את  לשנות  הציעו  עסק   7ופיטרי  מהם  שרק אחד  מדורים, 

 4מדורים: 9, שטיפל בעיקר במודיעין מדיני) ולהחליפו במבנה חדש, בן Dישירות במודיעין (מדור 

 מטה הבולשת, שיכלול צוות בריטי ופלשתינאי. .1

 ושימורו.משרד המודיעין, שיעסוק באיסוף המודיעין, קטלוגו  .2

מדור עיתונות ותעמולה, שבתיאום עם קצין העיתונות הממשלתי, יעקוב אחרי מידע גלוי  .3

וכיוצא בזה. את הממצאים  פומביות  פומביים, בפגישות  המתפרסם בעיתונות, בנאומים 

 שלו יעביר המדור לממשלה. 

וך מדור סחר בנשק ורישוי נשק. המדור ינהל מעקב ורישום של העוסקים בסחר בנשק, ת .4

 שיתוף פעולה צמוד עם רשויות המכס.

ימשיך את מדור   .5 הגירה. המדור  חיזוק שיתוף הפעולה עם מחלקת   Eמדור  תוך  הקיים, 

 הגירה וסטטיסטיקה של ממשלת המנדט.

מדור עיקוב. המדור יכשיר ויפעיל עוקבים למטרות איסוף מודיעין, וכן עוקבים שיוכשרו  .6

 5באבטחת גורמי משטרה ושלטון מאויימים.

הקיים , ויפעיל מעבדות טביעות אצבע, צילום    Cמדור זיהוי פלילי, שיהיה המשך של מדור   .7

 ומחקר מדעי.

מכתבים. המדור יפעל בצמוד לממונה על הדואר, ותפקידו יהיה מעקב אחרי -מדור צנזורת .8

 התכתבויות.

 .Fמדור כלבים. המשכו של מדור  .9

מדורים   9מתוך    4דוף שניתן לתחום המודיעין:  בהשוואה למבנה הקיים, ניתן לזהות בקלות את התע

 עוסקים במודיעין באופן ישיר. 

שינוי מבני נוסף שהציעו טגארט ופיטרי היה הכפפה פיקודית של מטות הבולשת במחוזות, למטה 

קצין  בידי  להיות  צריך  חיפה,  במחוז  הבולשת  על  שהפיקוד  הוסיף  טגארט  בירושלים.  הבולשת 

 בריטי.

באיסוף המודיעין ובהגנה על האחראים לאיסופו: בשנה וחצי הראשונות למרד,   ההמלצות גם עסקו

שההגנה  סברו  ופיטרי  וטגארט  להתנקשויות,  יעדים  היו  בחיפה,  בעיקר  הבולשת,  ושוטרי  קציני 

נוסף באבטחת  כוח אדם  והשקעת  נוספת,  הוצאה כספית  ומחייבת  אינה מספיקה  להם,  שניתנה 

שברובו הגדול התבסס על מודיעים אנושיים ועל עבודתם השגרתית המאויימים. איסוף המודיעין,  

של שוטרים ברמת התחנה והנקודה, הצריך גם הוא השקעה משמעותית. טגארט ופיטרי המליצו על  

פנייה לשירותי הביטחון לצורך קבלת כסף נוסף שישמש לגיוס והפעלת מקורות אנושיים, ועל ריכוז 

בתחנות   שוטרים  של  בהכשרתם  מידעמאמץ  בגזרת   בליקוט  השגרתיים  סיוריהם  במהלך 

 התחנה/נקודה.

הצבא,  הצבא.  עם  פעולה  שיתוף  שחייב  מכיוון  במיוחד,  רגיש  היה  המודיעין  איסוף  של  התחום 

) SSO - Special Service Officersשקציני איסוף המודיעין שלו, שנקראו קציני שירות מיוחד (

 
 שם, שם.  4
 . 26שם, פרק   5
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בתחילת מיוחד  שירות  קציני  שלושה  למטה 1938  הפעיל  כפופים  היו  הם  יפו.  ירושלים  בחיפה,   ,

  6, גם אחרי שהפיקוד הכללי נלקח ממנו.RAFהמודיעין, שנותר בידי 

בשיחות עם טגארט ופיטרי, סיפר להם אחד מקציני השירות המיוחד כי בשום פנים ואופן, הוא לא 

בי מקורותיו,  להסגרת  יגרום  שהדבר  מכיוון  שהשיג,  מידע  למשטרה  אם ימסור  ובין  בזדון  אם  ן 

, מדגים 1937באוקטובר    17-דין משמעתי לשוטר יוסף דיאב ממרחב באר שבע, שהתקיים ב   7במכוון.

לחשיבות   באשר  במשטרה  הבנה  כחוסר  ופיטרי  טגארט  שראו  מה  מקורות האת  על  להגן  צורך 

בפקודות  התמציתי  הדיווח  סמוי.  מודיע  של  חשיפתו  בעבירת  הורשע  דיאב  יוסף  מודיעיניים: 

המשטרה לא  מציין האם הדבר נעשה בזדון או בשוגג, אך העונש שקיבל דיאב, הוא קל, גם אם 

 8דיאב נדון לנזיפה.  –מדובר בשגגה  

ופיטרי את חוסר האמון שהם רוחשים למשטרה בכלל, גורמי המודיעין בצבא, הדגישו באזני טגארט  

ארגוני הוא חיוני להצלחה -ולמרכיב הערבי בתוכה, בפרט. מתוך הבנה ששיתוף פעולה מודיעיני בין

בהכשרתו,  ולהשקיע  הבולשת,  בתוך  הבריטי  היסוד  את  להרחיב  ופיטרי  טגארט  קראו  מבצעית, 

 לאור הממצא שרוב הבריטים לא דיברו ערבית.

פיטרי, זימן ווקופ פגישה בהשתתפות -ימים אחרי שקיבל לידיו את מסמך טגארט  3בינואר,    27-ב

הפוליטי המערך  בכירי  הוא- כל  בארץ:  ופיטרי. -ביטחוני  טגארט  סונדרס,  דיל,  באטרשיל,  עצמו, 

בהכשרה   שיעסוק  בהודו,  מתאים  קצין  לאתר  מאמץ  שייעשה  סוכם  יפעלו   -בפגישה  לו,  ובנוסף 

הית'. במהלך הפגישה ביקש טגארט מווייבל -לגייס סגן לראש הבולשת, קינגסלישלטונות המנדט  

  9כי ידאג לחקירת כל מקרה שבו הצבא לא מעביר לבולשת מידע מודיעיני. 

לאורמסבי  7-ב ווקופ  כתב  הבולשת, -בפברואר  עבור  מתאימים  קצינים  לחפש  החלו  כבר  כי  גור 

כמו כן, ציין ווקופ, כי הבולשת החלה לעבור שינויים ונעשתה פנייה לשלטונות בהודו בבקשה לסיוע.  

 10פיטרי.-מבניים בהתאם להצעות טגארט

המהלך לשינוי בבולשת היה דרמטי באופיו: בתוך שבועות ספורים הגיעו לארץ עשרות מגוייסים 

כולן לפיקוד  חדשים מבריטניה, שיועדו לשירות בבולשת. הלשכות המחוזיות של הבולשת, עברו 

. משמעות השינוי בדרגת DDSP-ל  ASP-ודרגת התקן של קצין הבולשת המחוזי הועלה מבריטי,  

 11ראש הלשכה, הייתה תוספת משמעותית של תקינה ללשכה כולה. 

- מהם היו בריטים; בהשוואה ל  237-קצינים ושוטרים ששירתו בבולשת, ש  473היו    1938בסוף שנת  

כשמשווים נתונים אלה לעלייה בסדר הכוחות הכללי  12מהם היו בריטים. 27-בשנה הקודמת, ש 07

בהתאם  הבולשת,  לחיזוק  מובהק  תעדוף  שניתן  בבירור  לזהות  ניתן  אלה,  בשנים  המשטרה  של 

 ויותר כוח אדם בריטי:   –להמלצות טגארט, כלומר, יותר כוח אדם 

 
 . 199), ע"מ 2020שטרית ( 6
7 23. Tegart report, ch. 
8 7193 6th NovemberForce orders,  - Palestine Police3658/1- . אמ"י, ל . 
 . 128חרובי, ע"מ  9

 . TNA/CO/733/383/1, 1938בפברואר  7מכתב מווקופ לשר המושבות,  10
11 ), 9(Jerusalem: Government Printing House, 193 Annual Report 1938Palestine Police and Prisons, 

p. 25. See: PP Annual Report (1938).   
12 , p. 25. )38PP Annual Report (19 PP Annual Report (1937), p. 19. And: 
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 1938-1937משטרה ובולשת : 7טבלה 

 1937 1938 

 4,466 3,578 סד"כ משטרה 

 10.6%=  473/4,466 2%=  70/3,578 סד"כ הבולשת ביחס לסד"כ המשטרה

מספר הבריטים בבולשת ביחס 

 למספרם בכלל המשטרה 

27/1,171  =2.3% 237/2,171  =10.9% 

(  27-ב ), ומונה לסגן ראש הבולשת Gilesבמרץ הגיע לארץ קצין המשטרה ארתור פרדריק ג'יילס 

בהחלט   DSP.13בדרגת   שלו  הרקע  אבל  ופיטרי,  טגארט  שרצו  כפי  הודו,  מצפון  הגיע  לא  ג'יילס 

, 1899-נולד בקפריסין ב  התאים לרעיון הכללי של הדמות שהם רצו שתוביל מהפכה בבולשת: ג'יילס

באי,   בריטיים  ספר  בבתי  השכלתו  כמתורגמןרכש את  של מלחמת במלטה    שירת  הסיום  בשלבי 

הראשונה, למשטרת קאהיר.ו  העולם  כקצין  עבר   14התגייס  קאהיר,  שנים במשטרת  אחרי מספר 

) התעלה  אזור  למשטרת  לאישSuez Canal Policeג'יילס  נחשב  הוא  בבולשת.  כקצין  ושירת   ( 

ובגיל   ומיומן,  מקצועי  וחקירות  (  34מודיעין  הנילוס  במסדר  כקצין  הוקרה   Order of theקיבל 

Nile .(15   

על בולטותו כקצין משטרה, תעיד העובדה שמבצע שהוביל, תואר בדיווח שהעבירה משטרת התעלה 

, חמש שנים אחרי שכבר לא שירת בכוח: מאז המחצית השנייה של  1943לחבר הלאומים בשנת  

והתמחה ש בסיני,  בדווי  לשבט  שהשתייך  סמים  סוחר  ללכוד  כדי  הבולשת  פעלה  העשרים  נות 

, אחרי שהוצע פרס תמורת מידע שיוביל ללכידתו, 1936רחת חשיש לעומק מצרים. באוקטובר  בבה

הצליחו אנשיו של ג'יילס, לעלות על עקבותיו. ג'יילס, שרצה להימנע מגילוי, הוביל את אנשיו במסע 

של   מרגלי  הצליחו   30-למעלה  השוטרים  החשוד.  התגורר  שבא  לבקתה  עד  מדברי,  באזור  ק"מ 

ממנו מבלי שהתגלו, אך מכיוון שרצו לעצור אותו ולא להרוג מטרים    20להתקרב עד למרחק של  

יש לציין שהעובדה שהמבצע    16אותו, הצליח החשוד להימלט בחסות מהומה שעוררו כמה מנשותיו.

אבל בכל מקרה,   –כור שמו בדיווח, נועד דווקא לפגוע בו, ולא לשבח אותו נכשל, יכולה להעיד שאז

ביניים,   בדרג  קצין  של  שמו  דמות   5אזכור  שהיה  כך  על  מעידה  הארגון,  את  שעזב  לאחר  שנים 

 משמעותית ומוכרת בארגון שאותו עזב. 

ובכש פורט סעיד,  כסגנו של מפקד משטרת  הגיע בתפקידו האחרון במשטרת התעלה, הוא שירת 

 17למסקנה כי דרכו לקידום חסומה, שמח על ההזדמנות לעבור למשטרת המנדט.

של הבולשת בארץ:   המנהיגים העתידייםג'יילס התאים מאוד לאופן שבו ראו טגארט ופיטרי את  

), בעל ניסיון עשיר בחקירות ומודיעין, והשליטה שלו בערבית הייתה מוחלטת. 39הוא היה צעיר (בן  

 18צרים היה ג'יילס ביי, וכך כונה גם בארץ, גם על ידי שוטרים בריטים. הכינוי שלו במ

 
13 1938 April nd2Force orders,  -Police and Prisons  3658/3- . אמ"י, ל . 
 . 130חרובי, ע"מ  14
15 7104., p. 3192 November 3, 33992issue , London GazetteThe  
במרץ    18, שהועבר לישיבת וועדת חבר הלאומים לנושא הסמים, 1941דיווח על הטיפול במצרים בנושא הסמים עד שנת  16

1943.   
-3-M-3-archive.unog.ch/Dateien/CouncilMSD/C-https://biblio URL:<The United Nations> website. 

XI_EN.pdf -1943 
 . 130-131חרובי, ע"ע   17
18 Horne, p. 474. 
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יכולותיהם  את  לשפר  מרוכז  מאמץ  נעשה  האנשים,  בכמות  המשמעותי  לשיפור  במקביל 

נעשה מאמץ גדול לעודד לימוד ערבית, וג'יילס פעל מאוד לבנות יכולות מודיעיניות     המקצועיות.

 19יהודי. גם מול מה שזיהה כהתחלתו של איום

 

 עלייתה ונפילתה של המשטרה הכפרית הרכובה –פיטרי להקמת יחידת שיטור ביטחוני -הצעת טגארט
 Rural Mountedטגארט ופיטרי המליצו על הקמתה של מה שכינו בשם "משטרה כפרית רכובה" (

Police  1926). המלצתם היא שיחידה זו תפעל במתכונת דומה לזו של הז'נדרמריות שפעלו בארץ עד .

קונוטציות  להיות  עלולות  "ז'נדרמריה"  להדגיש שלמילה  נועד  לא מחייב, אך  היה  השם שהציעו 

 20שליליות בארץ, ועל כן מוטב להימנע משימוש בה ביחס ליחידה המוצעת.

מ תכלול  הרכובה  הכפרית  תוצב המשטרה  ההכשרה  בבסיס  הכשרה.  ובסיס  לוגיסטי  מרכז  טה, 

באופן קבוע יחידת עתודה ארצית, שתוכל בהתרעה קצרה לתגבר את הגזרות הסמוכות לירושלים, 

 21חברון.-יפו וציר ירושלים-כלומר ציר ירושלים

. קצינים בריטים -היחידה תורכב מפרשי משטרה בריטים ופלשתינאים, ותהיה בפיקוד קצינים ותתי

על סוג האנשים שטגארט ופיטרי היו רוצים ביחידה החדשה, הם כותבים כך: "מה שדרוש הוא 

טיפוס קשוח, לא בהכרח יודע קרוא וכתוב, שמכיר את המשחק לא פחות טוב מהצד השני. הוא 

 22חייב להיות תמיד בתנועה ולהיות מומחה בתחום עיסוקו". 

צורך בבדיקות נוספות כדי לקבוע זאת בוודאות.  היקפו של הכוח לא הוגדר במסמך, ונאמר שיהיה

ליחידה  יועברו  הקיימות,  הרכובות  היחידות  לצד  הצפוני  הספר  מרחב  שוטרי  כי  קבעה  ההצעה 

בתחום  להיות  צריכה  מקרה  בכל  ופיטרי,  טגארט  ציינו  הגבול,  השמירה  על  האחריות  החדשה. 

 האחריות של יחידה מסוג זה. 

פריסה בהן לא הה הכפרית הרכובה יהיו בסיסים במספר מחוזות,  בדומה לז'נדרמריות, גם למשטר

 קבועה, והפיקוד עליהן יהיה בידי מפקד המחוז, אך ורק בזמן שהן פועלות בתוכו. תהיה 

של טגארט הצעות   ההצעה  לשתי  במקביל  הגיעה  פנים,  בביטחון  שתעסוק  יחידה  להקים  ופיטרי 

 נוספות: 

שהיא   1937בסוף   תוך  המוסף,  השיטור  למיסוד מערך  דרישותיה  היהודית את  הסוכנות  חידשה 

נהנית מהנכונות הבריטית להשלים עם מהלכים עצמאיים של הרחבת הפעילות של יחידות הגנת 

 23ה של הסיורים הממונעים. היישובים, כמו למשל במקר

של, שלח מקניל, מפקד 1937בדצמבר    20-ב הבריטית  ּה  לידידו )1926-1922(  הז'נדרמריה  , מכתב 

בקבוצות  בלחימה  שיעסקו  שונות  ז'נדרמריות  שתי  להקים  הצעה  העלה  ובו  צ'רצ'יל,  הוותיק 

בצפון.  ו  24החמושות  בז'נדרמריה,  תפקידו  את  שסיים  אחרי  בארץ  שנשאר  בהרבעת  מקניל,  עסק 

 
 . 475שםת ע"מ   19
20 Tegart report, ch. 2. 
 שם, שם.  21
 שם, שם.  22
 הרחבה אודות התרחבות השיטור המוסף היהודי לסוגיו, תופיע בהמשך פרק זה.  23
 ). 1937. להלן: הצעת מקניל (TNA/CO/733/369/10, 1937בדצמבר  20לצ'רצ'יל,  מכתב ממקניל  24
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  25סוסים עבור ממשלת המנדט, התגורר בכפר מזרעה שבגליל המערבי, והיה מעורה במתרחש בצפון. 

לכלול   אמורה  הייתה  להקים,  מקניל  הציע  אותה  הראשונה,  שיגוייסו   500הז'נדרמריה  דרוזים 

יל מכפרי הכרמל והגליל. בכדי לפתות את התושבים הדרוזים להצטרף ליחידה החדשה, המליץ מקנ

חוקי שכבר היה ברשותם. היחידה השנייה -לחלק להם נשק או לתת להם רשיונות עבור הנשק הלא

שהציע מקניל להקים, הראתה על צורת חשיבה דומה לזו של טגארט ופיטרי, שבאותם ימים בדיוק 

איש, שרובם יהיו  1,000-קרא להקים ז'נדרמריה של כ מקנילסיירו בארץ והכינו את המלצותיהם: 

הצפון ברי הספר  בטריטוריית  ששירתו  צבא,  יוצאי  הודו.  -טים  של  כרגע    הואמערבי  טען שהצבא 

מוציא מהארץ גדודים, דווקא כאשר למדו לפעול בצורה נכונה נגד מתקוממים. הוא טען שכוח קבוע  

צ'רצ'יל העביר את מכתבו של   26שיהיה בארץ, יוכל "לנעול את הכפרים" בפני הקבוצות החמושות. 

משרד המושבות, שמצידו העביר אותו לגנרל היינינג. היינינג בחן את המכתב, וקבע שלמרות מקניל ל

מקניל   שהעלה  נקודות  מכמה  הסתייגויות  לו  עם   –שיש  מסכים  הוא  התחתונה,  שבשורה  הרי 

עצמו כתב כבר -שז'נדרמריה קבועה, עם בסיס בריטי חזק, היא דבר חיובי. הוא ציין שהוא   ההקביע

שאקברו העביר את מכתביהם של מקניל   27ן, שיש להקים יחידה כזו בשטח המנדט.שנה קודם לכ

והיינינג לעיונו של ווקופ, שהכיר היטב את מקניל. ווקופ הגיב בלעג לסגנון של מקניל (בין השאר, 

הוא התייחס לכך שמקניל כינה את ערביי הארץ "בני כלבים", בשעה ששנים ספורים קודם לכן, 

מלאכים שהם  הקמת טען  בדבר  מקניל  של  להצעותיו  הנוגע  בכל  לדרוזים.  ביחס  ולהצעתו   ,(

 28ז'נדרמריה חדשה, ווקופ ציין שישנה הצעה של טגארט בהקשר זה, ושהיא נבחנת במטרה ליישמה. 

ל  1938בפברואר    22-ב סונדרס  (  DDSP- הורה  או'רורק  סילבסטר  בין O'rorkeמייקל  לעבור   ,(

המחוזות השונים ולעבד הצעה מפורטת להקמת מה שהוגדר כ"משטרה כפרית רכובה", בהתאם 

לרעיונות הכלליים של טגארט. סונדרס הדגיש שהבסיס לכוח האדם צריך להיות קודם כל מתוך 

השוטרים הרכובים המשרתים בתחנות, יחידות שאותן יש לפרק במטרה להקים יחידות מחוזיות 

 29ת וחזקות יותר.גדולו

ושירת במלחמת העולם    1895-הוא נולד באירלנד ב  :לא במקרה נבחר דווקא או'רורק למשימה זו

הגיע   1922-הישן, בו שירת עד סיום מלחמת העצמאות האירית.  ב  RIC- הראשונה, בטרם התגייס ל

לפני  לארץ   כשנה  המנדט  למשטרת  עבר  או'רורק  הבריטית.  בז'נדרמריה  כקצין  פירוק ושירת 

. במחצית השנייה של שנות העשרים שימש כמפקד ASPהז'נדרמריה, והוצב במטה הארצי בדרגת  

שימש כממלא מקום מפקד המחוז הדרומי, וביוני   1932-ל   1930מרחב שכם ומפקד מרחב יפו. בין  

או'רורק, ששימש    30עוזר אישי למפקד הכללי ספייסר.  –הוחזר למטה הארצי לתפקיד חדש    1932

- ידים רבים בתחום השיטור הביטחוני, הצליח לרכוש את אמונו של ספייסר, שראה בו קציןבתפק

ויעיל.  כשפרץ המרד הערבי היה או'רורק בחופשת מולדת, וכששב לארץ ישראל,   31מטה מקצועי 

תפקיד זה, הטיפול בתחום שיטור   32בתחילת יוני, מונה לתפקיד ראש מחלקת תנועה במטה הארצי. 

 
25 , p. 24.Abassi and Near 
 ). 1937הצעת מקניל ( 26
 . TNA/CO/733/369/10,  1938בינואר  11מכתב מהיינינג לשאקברו,   27
 , שם. 1938בפברואר  3מכתב מווקופ לשאקברו,   28
 . 5151/19- , אמ"י, מ1938בפברואר  22מכתב מסונדרס לאו'רורק,   29
30 214.-Civil Service List 1939, pp. 213 
31 PP annual report (1934), p. 67.  
32 Civil Service List 1939, p. 214. 
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, מראה על הערכתו 5ית, שספייסר התייחס אליו ברצינות רבה, כפי שצויין בפרק  יחס-אזרחי חדש

 רבה של  ספייסר לאו'רורק.

כראש מחלקת תחבורה, ובעיצומו של המשבר הגדול ביותר בתולדות משטרת המנדט, המרד הערבי, 

ניסה או'רורק להכניס חידושים בכל הנוגע להתמודדות המשטרה עם תאונות דרכים: החל מתחילת 

החלה תחנת השידור של ממשלת המנדט, להשמיע סדרה של תשדירי שירות מטעם המשטרה,   1937

או'רורק השקיע זמן רב בכתיבת התשדירים, ואף היה   33נושא של זהירות בדרכים.ובהם הועלה ה

 זה שהקריא אותם בגירסתם המקורית.

חרף הרקע המבצעי העשיר שלו, היה או'רורק במטה במשך השנתיים הראשונות של המרד, ולא 

קצין מטה, עסק בהתמודדות עימו. סונדרס, שהיה שותף לדעתו החיובית של ספייסר על או'רורק כ

סבר שהוא יתאים מאוד למשימת תכנונה של יחידה    34אך סבר שאינו מתאים לתפקיד פיקוד בכיר,

 . , אך לא בהכרח לפיקוד עליה כזו

טגארט ממסמך  הפרק  את  צירף  הוא  לאו'רורק,  סונדרס  ששלח  למשטרה -למכתב  שנוגע  פיטרי 

הכפרית הרכובה, וכן שאלון, שעליו נתבקשו מפקדי המחוזות לענות, בתום פגישתם עם או'רורק. 

את   לסונדרס  שלח  הוא  החודש  ובסוף  מרץ,  חודש  במהלך  המחוזות  מפקדי  את  ראיין  או'רורק 

  35מסקנותיו והמלצתו. 

ים הרכובים במשטרת המנדט, תכניתו המפורטת של או'רורק כללה רשימה מלאה של כל השוטר

מרכיב  גם  שתכלול  המליץ  שאו'רורק  המוצעת,  ליחידה  מתאימים  לא  או  כמתאימים  והגדרתם 

ממוכן/רגלי בנוסף לשוטרים הרכובים על סוסים וגמלים. ההסבר להמלצה זו, שחרגה מהקוויים 

בשומרון בגליל,  ההרריים  באזורים  כי  היה  ופיטרי,  טגארט  המליצו  עליהם  ובאזור   הכלליים 

   36ירושלים, יחידה רכובה לא תוכל לפעול בצורה מיטבית, ללא סיוע כוח רגלי.

איש בסך הכל. הזרוע הרכובה המוצעת   800היחידה שעל הקמתה המליץ או'רורק, נועדה לכלול  

אנשי   666איש. את    118יהיו מפרזלים), והזרוע הרגלית המוצעת כללה    16איש (מתוכם    682כללה  

מוקטנות יהיו -פלוגות  11ולפלוגת מפקדה.    37מוקטנות,-פלוגות  12-ה, חילק או'רורק להזרוע הרכוב 

מוקטנת תהיה בפיקוד של מפקד בריטי, -רכובות על סוסים, ואחת תהיה רכובה על גמלים. כל פלוגה

בפיקודם של מפקחים יהיו סמל -ותהיה מורכבת משתי מחלקות,  כל מפקד מחלקה  לצד  שניים. 

י וקורפורל מקומי. הזרוע הרגלית, שתוסע באמצעות כלי רכב ממונעים, תחולק בריטי, סמל מקומ

פלוגות בנות  - לשתי  אחת.    50מוקטנות,  כל  ועתודת  9איש  כמפקדה  ישמשו  ו-נוספים   9-חירום, 

 38נוספים יטפלו בציוד ובסוסים של מפקדי הכוח. 

 
33  0, no. 1V, vol. Palestine Police Magazine”, You have been warned!, “Michael Sylvester O’rorke

(Oct. 1937), pp. 3-5. 
34 Gannon (2018), p. 177. 
35 “Recommendation for the formation of the Rural Mounted Police”  ,31  אמ"י, מ1, ע"מ  1938במרץ , -

 . להלן: הצעת או'רורק. 5151/19
 שם, שם.  36
א פלוגה, בחרתי  מחלקתי, הי-או'רורק הגדיר יחידות אלה כ"אסקדרונים", אך מכיוון שהמקבילה המקובלת בצה"ל לכוח על 37

 להשתמש במילה זו, תוך הדגשה שמדובר בפלוגה מוקטנת. 
 . 2שם, ע"מ   38
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הפעיל כוח זה במהירות, להן טגארט והן או'רורק היו מודעים לכך, שבמידה וישנו רצון להקים ו

הכרחי להתבסס על שוטרים שכבר משרתים ושהוכשרו למשימות דומות. על פי שנתונים שאסף 

יהודים. מתוכם   38-ערבים ו  557שוטרים מקומיים רכובים, מתוכם    582היו    1938או'רורק, במרץ  

ים הרכובים, בנוסף לשוטרים המקומי  39יהודים.  31-ערבים ו  353התאימו לשרת ביחידה החדשה  

גם   במשטרה  בריטים,    110שירתו  רכובים  ועוד    94שוטרים  שוטר  בהתאם   40סמלים.   16בדרגת 

יהיו מקומיים,   468אנשי המערך הרכוב המבצעי,    666לאילוצי כוח האדם, המליץ או'רורק שמתוך  

    41טים. ברי 35- פלשתינאים ו  74יהיו בריטים. המערך הרגלי המבצעי, הציע או'רורק, יכלול  198-ו

 42הצעת פריסת יחידות המשטרה הכפרית הרכובה:: 8טבלה 

 פלוגות רגליות מס' פלוגות רכובות מקום הצבה  מרחב מחוז

מפקדה ארצית  ירושלים   מטה ארצי

 ופלוגת מפקדה

מפקדת זרוע 

 רגלית

  1 רמאללה  כפרי –ירושלים  ירושלים 

  1 חברון  חברון 

 1 1 שכם שכם שכם

 1 ג'נין ג'נין

 1 טול כרם טול כרם

גליל (או'רורק 

התכוון למחוז 

נצרת ולמחוז  

 הספר הצפוני) 

 1 1 עכו  עכו 

 1 צפת  צפת 

 1 נצרת נצרת

 0.5 ביסאן טבריה

  0.5 זכרון יעקב כפרי -חיפה  חיפה (מחוז צפון) 

  0.5 רמלה  רמלה  (יפו)  דרום

  0.5 עזה  עזה  עזה 

  (גמלים)  1 באר שבע באר שבע

  1 עתודה ארצית  ירושלים 

מוקטנת -בנוסף למפקדה הראשית ולמפקדות הפרשים והרגלים, המליץ או'רורק על החזקת פלוגה

) כ"כוח תקיפה"  הגדיר  זמין י), שבהתאם להמלצת טגארט,  Strike Forceבירושלים, אותה  היה 

בצירים   ולשפלה,לסייע  לחברון  ירושלים  את  הצורךומערבה,    שמחברים  להגיע   ובמקרה  יוכל 

 43במהירות למחוזות עזה והדרום. 

אף על פי שהתכנית נהגתה אחרי מחקר שקיים או'רורק, במהלכו שוחח עם רוב מפקדי המרחבים 

מסתבר במשטרה,  כאמור,והמחוזות  טגארט  ,  מסמך  את  לראות  הורשו  לא  בעקבותיו ש  שרובם 

סמית', אף כתב בזעם לסונדרס, לאחר -ז עזה, לוסיהוחלט על הקמת היחידה החדשה. מפקד מחו

 
 . 5151/19-אמ"י, מ  ,1938במרץ   11מכתב מאו'רורק לסונדרס,   39
 . Bנספח שם,  40
 . 2הצעת או'רורק, ע"מ  41
 . 4שם, ע"מ  42
 . 7הצעת או'רורק, ע"מ  43
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שנתבקש להעביר בדחיפות רשימת שמות של אנשים מתאימים להעברה ליחידה החדשה, כי: "היה 

 44לי קל בהרבה להעביר דיווח, לו הורשיתי לראות את ('הצעות טגארט')".

"אין   כי  בקצרה  השיב  היחידה,  הקמת  את  האפשר  ככל  לזרז  שרצה  של סונדרס  עותק  בנמצא 

התכניות", אך הן עוסקות בעקרון בהקמתו של כוח שיהיה דומה באופיו לז'נדרמריה יותר מאשר 

 45למשטרה אזרחית, וכי יש להעביר את הרשימה המבוקשת בדחיפות. 

במהלך מרץ, כאשר או'רורק אסף את המידע הדרוש לצורך כתיבת הצעתו למבנה המשטרה הכפרית 

בממשלת   החלו  עליה. הרכובה,  לפיקוד  מתאים  מועמד  לאתר  לנסות  המושבות  ובמשרד  המנדט 

המפקד הראשון, עליו המליץ טגארט במהלך הדיונים הראשוניים בקשר ליישום המלצותיו, היה  

), סגן מפקד פטרול המדבר של הלגיון הערבי, שטגארט פגש Northfieldמייג'ור אדוורד נורת'פילד ( 

מאוד. ממנו  והתרשם  וקודם נורת'פי  46בו  הפלשתינאית,  בז'נדרמריה  כקורפורל  לארץ  הגיע  לד 

לדרגת סרג'נט מייג'ור. לאחר פירוקה של הז'נדרמריה, עבר לשרת כקצין בדרגת מינוי של קפטן 

העבר-בחיל ובשנת  -הספר  בפטרול  1931ירדני,  לשרת  נעשתה -עבר  כאשר  הקמתו.  מיום  המדבר, 

על עצמו את התפקיד, במידה ותוכר לו דרגה של   פנייה לנורת'פילד, הוא השיב שיהיה מוכן לקחת

על   כשפיקד  ביושר,  של  לזה  כמקבילה  המוצע,  התפקיד  את  ראה  הוא  שכן  כללי,  מפקח  סגן 

 47הז'נדרמריה הפלשתינאית. 

עלתה  ובמקומו  המקורית,  ההצעה  את  שדחה  נורת'פילד,  של  לדרישותיו  הסכים  לא  מקמייקל 

הרינגטו לורנס  לתפקיד את  למנות  (ההצעה  מוותיקי הקצינים במשטרת המנדט, Harringtonן   ,(

  48אותו הגדיר מקמייקל, כמי ששירותו הותיר רושם חיובי.

והחל את שירותו בצבא   1893הרינגטון היה מוותיקי הקצינים במשטרת המנדט. הוא נולד בשנת  

בא . בסיום מלחמת העולם הראשונה הוצב בארץ ישראל. הוא השתחרר מהצ1910הבריטי בשנת  

השנים הבאות מילא הרינגטון שורה   18-בדרגת מפקח. ב  1920, והתגייס למשטרה ביולי  1919בשנת  

 1930בשנת    1933.49של תפקידי פיקוד על מרחבים ומחוזות, וכן פיקד על בית הספר לשוטרים בשנת  

ילדים קטנים. לשני  ואם  גרושה  ירושלים,  וולך, תושבת  לבתיה  על חוות הדעת    50נישא הרינגטון 

שירותו של הרינגטון היו מעורבות בדרך כלל, והפקידות במשרד המושבות גם זקפה לחובתו את 

  51עובדת נישואיו.

וב-אורמסבי במשרדו,  שהועלו  מהספקות  מודאג  היה  למקמייקל  2-גור  מברק  שלח  בכדי   במאי 

ימים השיב מקמייקל שהוא מודע    4לוודא שהוא עדיין עומד מאחורי המלצתו על הרינגטון. כעבור  

לספקות שהועלו, גם אלה הקשורים למצבו המשפחתי של הרינגטון, אך הוא מקבל את המלצתו 

 
 . 5151/19-, אמ"י, מ 1938באפריל   22מכתב ממפקד מחוז עזה לסונדרס,  44
 , שם. 1938באפריל   25מכתב מסונדרס למפקד מחוז עזה,   45
 . 59), ע"מ 2011קרויזר ( 46
 . TNA/CO/733/383/2, 1938במרץ  9מברק מהנציב העליון מקמייקל לשר המושבות,  47
 , שם. 1938באפריל   12מכתב מהנציב העליון לשר המושבות,   48
49 Civil Service List 1939, p. 210. 
. להלן:  232), ע"מ  2011י"א (  עלי זית וחרב יוסף צ'רני, "הרינגטון ומוסדייל :קציני משטרה בריטים ידידי היישוב",   50

 צ'רני. 
 . TNA/CO/733/383/2, 1938באפריל  29הערה אנונימית שנמסרה לשר המושבות,   51
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החמה של סונדרס, וסבור שהמינוי נכון. לנוכח תשובה זו, החליט שר המושבות החדש, מקדונלד, 

  52הוכרז רשמית על מינויו של הרינגטון לתפקיד.  1938ביוני  1-שר את המינוי, ובלא

תכניותיו של הרינגטון עבור המשטרה הכפרית הרכובה, התבססו במידה רבה על אלה של או'רורק, 

ביוני, כי שינוי   30-המזרחי. שרתוק כתב ביומנו ב-אך כללו גם מרכיבים חדשים, ובהם מרחב הספר

נו של  משמעותי  משמעותית  הגדלה  היה  או'רורק,  של  לתכניתו  ביחס  הרינגטון  המליץ  עליו  סף, 

 – איש    30מחלקות, שבכל אחת מהן    30המרכיבים הבריטי והיהודי בכוח: לפי שרתוק, הכוח יכלול  

ו  9בריטים,    13 בריטיות.  8-ערבים  בידיים  תמיד  יהיה  הפיקוד  שאסף   53יהודים.  הנתונים  לפי 

בריטים שירתו כפרשים במשטרה והיו כשירים לעבור באופן מיידי   110-יהודים ו  31או'רורק, רק  

בריטים. משמעות   390-יהודים וכ  240-ליחידה החדשה, בעוד שתכנית הרינגטון חייבה הצבה של כ

 ביחידה. הדבר הייתה שיידרש גיוס חיצוני משמעותי, שפירושו עיכובו בהתחלת הפעילות 

הספר הגדול,  -מרחב  ברובו  ערבי  היה  הספרוהמזרחי  למרחב  דומה  באופן  לפעול  הצפוני, -נועד 

פאיז אדריסי, שלאיש במשטרת המנדט לא היו   ASPשהוקם שנה קודם לכן. בראש היחידה הועמד  

לנאמנותו.  באשר  יולי,   54ספקות  מתחילת  החל  אליה,  שהועברו  רכובים  שוטרים  כללה  היחידה 

הכפרי של ירושלים, ממרחב שכם וממרחב חברון, ותפקידה המרכזי היה להתמודד עם   מהמרחב

 55הירדן.-חדירות למטרת טרור וחדירות למטרת הברחות נשק מעבר

הספר במרחב  ביקורת  הרינגטון  קיים  יולי  היו -במהלך  תפקודה,  אופן  לגבי  ומסקנותיו  המזרחי, 

בו ביחידה החדשה, התפטרו ממנה, ואחרים קשות: הרינגטון ציין שמספר רב של שוטרים שהוצ

הלא שהיחידות  ציין  הוא  ממנה.  העברה  הערבי -ביקשו  הלגיון  כלומר  בגזרה,  שפעלו  משטרתיות 

הציוד -וחיל רמת  בגזרה.  שלהן  מבצעית  לפעילות  בנוגע  אדריסי  את  לעדכן  טרחו  לא  הספר, 

מצד   חיובית  להערכה  זכו  וקציניו,  אדריסי  של  המאמץ  וכן  סבר והסוסים,  הוא  אבל  הרינגטון, 

מג'אמע לבין יריחו, ללא סיוע  - שבמצב הנוכחי, אין ליחידה יכולת לשלוט על הגזרה שבין ג'סר אל

  56הספר).-הירדן (ככל הנראה, הכוונה היא ללגיון ולחיל-של הכוחות מעבר

ים הדיווח שהעביר הרינגטון לסונדרס, הצטרף לשורה של אירועים הקשורים בהתנהלותם של שוטר

. אירועים אלה, שכללו סדרה של מקרים שבהם נקודות 1938ערבים במהלך אביב ובעיקר בקיץ  

ננטשו   לקריסת ומשטרה  הביאו  ערבים,  שוטרים  ידי  על  חמושות,  לקבוצות  נמסרו  נשקיותיהן 

מערכת יחסי האמון בין בריטים (הן בצבא והן במשטרה) לבין המרכיב הערבי של משטרת המנדט. 

יה של אוגוסט, למשל, הצליחו קבוצות חמושות לפשוט על תחנת המשטרה העירונית במחצית השני 

של חברון, על נקודת המשטרה בעיר העתיקה של חברון, להצית בנק שהיה מוגן על ידי שוטרים 

ולפשוט על תחנת המשטרה  בלוד. בכל המקרים הללו הפושטים הצליחו להסתלק בשלום, עם שלל  

ר אקדחים ותחמושת. שוטר אחד נהרג ושוטר נפצע בכל המקרים הללו, רובים ועוד מספ  17שכלל  

באוגוסט, בצהרי היום, נכנסו חמושים לתוך בניין   24-וכל המעורבים בהם, היו ערבים. בנוסף, ב

 
 . 5151/12-, אמ"י, מ 1938ביוני   1מכתב מסונדרס למטה מחוז נצרת,   52
 , העמותה למורשת שרת. 1938ביוני   30משה שרת, רישום ביומן,   53
 . 5151/25- , אמ"י, מ 1938ביולי   22מכתב מהרינגטון לאדריסי,  54
55 1938 July st1Force orders,  -nd Prisons Police a3658/3- . אמ"י, ל . 
 .5151/25-סיכום בקרה של הרינגטון במרחב הספר המזרחי, אמ"י, מ  56
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), וירו בו למוות. גם הם Moffatהממשל בג'נין, הגיעו למשרדו של עוזר מושל המחוז, וולטר מופאט (

 57מבלי שהשוטרים בנקודה הסמוכה, עיכבו אותם. יצאו מהמקום ללא פגע,

קיץ   לאורך  הארץ,  בכל  החמורה  הביטחונית  להתדרדרות  לפעול 1938במקביל  הרינגטון  החל   ,

באוגוסט, על    25-לאיושם של תקנים של המשטרה הכפרית הרכובה. כך, למשל, הורה סונדרס, ב

ים, למשטרה הכפרית הרכובה, החל  יהוד  2-ערבים ו  5שניים פלשתינאים,  -מפקחים  7העברתם של  

עם זאת, על רקע ההסלמה במרד, לפחות חלק ממכתבי הדחייה ששלח הרינגטון   58בספטמבר.  1-מה

לפעול.  יתחיל  הכוח  האם  ברור  לא  שכרגע  בכך,  נומקו  ליחידה,  להצטרף  שביקשו    59למועמדים 

באוגוסט,    12-תקיימה בהרינגטון וסונדרס הוזמנו לישיבת המועצה המבצעת של הנציב העליון, שה

ובה נאמר להם שהממשלה תומכת כרגע בהקמת הכוח, אך בהיקף קטן מזה שהוצע, שכן שיקולים 

בהירות באשר לעתידה של הארץ, מחייבים שלפחות בעת הקמתו, מוטב שכוח זה יהיה - הנוגעים לאי

  60בהיקף קטן.

מה העליון  הנציב  של  המבצעת  המועצה  טע  3-בישיבת  עוד  אמון באוגוסט,  לו  יש  כי  מקמייקל  ן 

אך כעבור שבועיים בלבד,    61מוספים, -בשוטרים הערבים, ובלבד שהיו בשירות סדיר ולא שוטרים

המשטרה  של  "אמינותה  אודות  בדיון  המועצה  ישיבה  נפתחה  בחברון,  ההתקפות  שתי  אחרי 

שני כי  נתגלה  כי  השאר,  בין  סופר,  ובו  סונדרס,  שכתב  מסמך  הוקרא  בדיון  מפקחים    הערבית". 

ערבים, ששירותם הארוך בארגון, נחשב לטוב, קיימו קשרים עם ראשי קבוצות מתקוממים, ואף 

דרגות, הרי התרמו להם כסף. סונדרס דיווח למועצה כי למרות שקיימת תסיסה בקרב ערבים בכל  

שבקרב הקצונה הזוטרה, כלומר המפקחים, הבעייה היא החמורה ביותר. הוא הוסיף שכרגע הוא 

דל להעביר קצינים שכאלה מתחנה לתחנה, אך מכיוון שהארץ קטנה, הוא לא יכול להיות בטוח  משת

החדש, היינינג, סבר   GOC-שהצליח להרחיק אותם מגורמים חיצוניים שאולי משפיעים עליהם. ה

שיש לבצע קיצוצים נרחבים בקרב השוטרים הערבים, גם במחיר של פגיעה ביכולת המשטרה לבצע 

 62ה. הוא הבהיר שעיקר חששו הוא מעריקה המונית של שוטרים עם רוביהם. חלק מתפקידי

סונדרס  עם  התייעצות  אחרי  העליון,  הנציב  של  להחלטה  הביאה  המנדט  משטרת  של  חולשתה 

כחלק   63בספטמבר.  12-והייניג, וקבלת הסכמתם, על הכפפתה הזמנית של המשטרה לצבא, החל מה

ממהלך זה, הורה פיקוד המשטרה על פירוקם מנשקם של כל השוטרים הערבים במשטרת המנדט. 

הספר מרחב  של  המיידית  לסגירתו  הביאה  מ-ההחלטה  פחות  מיום   3-המזרחי,  חודשים  וחצי 

  64הקמתו, ולדחיית ההחלטה על הקמת המשטרה הכפרית הרכובה. 

 

 
. להלן:  D  ,TNA/WO/201/831, נספח  1939משטרת המנדט תחת שלטון הצבא,   מסמך ללא תאריך אודות התפתחות  57

 התפתחות המשטרה תחת שלטון הצבא.
 . 5151/12- , אמ"י, מ1938באוגוסט   25מסונדרס למפקדי המחוזות, מכתב  58
 , שם. 1938ביולי   22מכתב מהרינגטון לקפטן פ. גולדמן,   59
 . 6/3475- , אמ"י, מ1938באוגוסט  12החלטות המועצה המבצעת של הנציב העליון,   60
 , שם. 1938באוגוסט   3המבצעת של הנציב העליון,  החלטות המועצה   61
 , שם. 1938באוגוסט  19עצה המבצעת של הנציב העליון,  החלטות המו 62
 . TNA/CO/733/367/1, 1938בספטמבר,  12ממקמייקל לשר המושבות,   568מברק מספר  63
64 PP annual report (1938), Foreword. 
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 הגנה על הגבול הצפוני
הצפוני, ובמחוז החדש, שאליו -חלק משמעותי מסיורם של טגארט ופיטרי התקיים במרחב הספר

מערבי -הוא השתייך. פיטרי, כאמור, שירת בראשית דרכו בהודו, כקצין במשטרת אזור הספר הצפון

)North-West Frontier Constabulary) משטרה זו, אותה הקים ר. בויל .(Boyle  (אם   1912) בשנת

גזרה ב  ו), פעלה מימיה הראשונים באופן צמוד לכוחות הצבא שפעל1915-מית היא הוקמה בכי רש

שחדרו משטח   65, ברמות שונות של עצימות, נגד פושטים פאתאנים,ו, ונאבק19-מראשית המאה ה

ולא  66אפגניסטאן. סדירות  רבות,  יחידות  של  להקמתן  הביא  זה  מתמשך  כאחד. - מאבק  סדירות 

אזור משטרת  לימודית   יחידות  משמעות  בעלי  שהיו  אירועים  של  במספר  מעורבות  היו  הספר 

לתפיסה הבריטית של הגנה משטרתית על אזור ספר: האחת מהן הייתה השתתפות בהטלת הסגר 

קרוביהם שהתגוררו מעבר פעלו בשיתוף עם  ו,  , שחלקם חיו בשטח הודו הבריטיתעל שבטי המוהמנד

 מערבי.-של אזור הספר הצפון  , והסתיים בכניעת המוהמנד1917-ל  1916. הסגר זה הוטל בין  לגבול

נבעה מכישלון מאמצי המוהמנד   על סדרת הביצורים שהקימו הבריטים לאורך הכניעה  להתגבר 

כחצי  של  במרחק  שנבנו  מבוצרים  ומבנים  תעלות  גדרות,  סדרת  שכללו  ביצורים  ההסגר,  קווי 

מזה. זה  הצפו  67קילומטר  בגבול  שהתרחש  השני  כוח  -ןהמקרה  של  הקשיים  את  והמחיש  מערבי 

מערבי, אריק -, של מפקד משטרת אזור הספר הצפון 1926-משטרה בגזרה כזו, היה נפילתו בקרב ב

הנדיסייד היה בן גילם של פיטרי וטגארט, וכמותם הגיע להודו   Handyside .(68צ'ארלס הנדיסייד (

רו של פיטרי לתחום המודיעין. בלמעבראשית המאה, מסלול שירותו היה דומה לזה של פיטרי, עד  

 69הוא נהרג בעת שניסה לחצות שטח פתוח, במטרה לעצור שני פושטים פאתאנים.

בעקבות סיורם בגבול הצפון, חידשו טגארט ופיטרי את תביעתו של ספייסר, לגדר תיל. הצעתם לא 

מצאים המ  של למידת  סברו שתכניתם היא התוצאה המתבקשתהתקבלה בקלות. טגארט ופיטרי  

ת עם חדירות פושטים, במקומות אחרים ברחבי ות בריטייולקחים מהתמודדושל  שגילו בשטח ו

נקודות  הגבול:  להגנת  שלהם  הרעיון  את  השניים  פירטו  עמודים,  משני  יותר  במעט  האימפריה. 

הצפוני, צריכות להיבנות מחדש באופן שיהפוך אותן לגורם משמעותי -המשטרה של מרחב הספר

על עצמו, ובמקביל למנוע מעבר של קבוצות חמושות בסביבתו. בנוסף צריכה להיבנות   שיכול להגן

גדר מלאה לכל אורך הגבולות הלבנוני והסורי. הם המליצו שלגדר תהיה מערכת התרעה חשמלית, 

שתפעיל  הרכובה,  הכפרית  ולמשטרה  הקרובה,  לנקודה  דיווח  במהירות  ותשלח  מגע,  כל  שתזהה 

 70צפת, ותהיה זמינה לקריאות בכל שעה. -פון ולאורך כביש עכוסיורים לאורך דרך הצ

ב שהתקיים  ווקופ,   27-בדיון  הביעו  המנדט,  בשטח  הבריטית  ההנהגה  כל  בהשתתפות  בינואר, 

במכתבו לשר המושבות, בנוגע להמלצות טגארט, אותו    71סונדרס וווייבל, הסתייגות מרעיון הגדר. 

כה של עלות מיזם הגדר שהציגו טגראט ופיטרי, שעמדה בפברואר, כתב ווקופ, כי ההער   7-שלח ב

 
מליוני בני אדם.   70- ל  60אירופי מוסלמי, ששבטיו מונים כיום בין - הפאתאנים, שכיום מוכרים כפאשטונים, הם עם הודו 65

לאורך מאות השנים האחרונות הם חיו בשטח שהפך להיות בהמשך אפגניסטאן והודו הבריטי. הגבול שנקבע בין בריטניה  
 ), חצה שבטים פאתאנים רבים.  The Durand Line, "קו דיוראנד" (1893לאפגניסטאן בשנת 

66 699.6-6697p. p, 6191 July 4, 29652issue , The London Gazette 
67 West Frontier Province: Myth and -Akbar S. Ahmed, "Colonial Encounter on the North

Mystification", Economic and Political Weekly, Vol. 14, No. 51/52 (Dec. 22-29, 1979), p. 2094. 
68 Press and Mercantile The Singapore Free  Unknown author, "Wardens of the Frontier",

Advertiser, 9 June 1926, p. 11 
 שם.  69
70 Tegart report, ch. 3. 
 . 203), ע"מ 2006קרויזר ( 71
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לירות. מסיבה זו,   300,000לירות, נראתה נמוכה בהרבה מזו שנתן הצבא, ושעמדה על    80,000על  

כתב ווקופ, נכון יותר לגדר אזורים מסויימים, שיזוהו כרגישים במיוחד, בכל הנוגע לחדירות. ווקופ 

לבצר את חל גם שנעשים מאמצים  יותר ציין  נוחים  לאזורים  ק מנקודות המשטרה, או להעבירן 

 72להגנה. 

בגדר -אי לצורך  ישראל, בכל הנוגע  לבין כלל צמרת הממשל הבריטי בארץ  בין טגארט  ההסכמה 

ניסוי, במסגרתו  מלאה, נמשכה לכל אורך פברואר, אך טגארט עמד על דעתו, ואף הצליח לארגן 

דקות. חרף   3-גדר, ופרצה את שלושתם בתוך פחות ממודלים של    3בחנה יחידת הנדסה בריטית,  

הלא ב-התוצאות  שהתקיים  הניסוי,  של  בונה",   16-טובות  "סולל  נציגי  בהשתתפות  בפברואר, 

 73שהציגו את שלושת הדגמים, סבר טגארט שעמדתו תנצח. 

וגע מקמייקל, שהגיע לארץ בעיצומו של הויכוח בנושא הגדר, היה מעודכן טוב יותר מאנשיו בכל הנ

במרץ, הוא שלח מכתב   21-לעמדת משרד המושבות בהקשר לגדר בפרט ולהמלצות טגארט בכלל, וב

לשר המושבות, ובו הביע תמיכה בבנייתו של המיזם המלא שהציע טגארט. הוא סבר שהעלות לא 

ווקופ  נמוכה באופן משמעותי מההערכות של  עדיין תהיה  נמוכה כפי שחשב טגארט, אבל  תהיה 

 74והצבא. 

שה מלמדים  מרץ,  של  האחרון  בשבוע  המושבות  במשרד  שהתקיימו  היתה דיונים  מראש  כנראה 

בטגארט   לתמוך  קיצוץ ב  ולא נטייה  דרש  האוצר  משרד  שכן  הוצאה,  לאשר  קושי  היה  אחרים. 

לירות, אך פנייה למשרדי המושבות והמלחמה,   500,000בתקציבה של ממשלת המנדט, בהיקף של  

לירות עבור מיזם הגדר, כולל בנייתן   150,000למקמייקל סכום של  הצליחה להביא לכך שאושר  

או   שלמחדש   "בלוקהאוס"  בשם  המוכרים  קטנים,  מוצבים  של  ובנייתם  המשטרה,  נקודות 

  75) לאורך הגדר.Blockhouse/Pillbox"פילבוקס"(

י ביצורים אלה היו בשימוש רב בזמן מלחמת הבורים, במהלך המצור שהטילו הבריטים על שבט

המוהמנד בצפון מערב הודו, וכן בחזית המערבית במהלך מלחמת העולם הראשונה.  הייתה הסכמה 

כללית שגדר ללא שמירה עליה, לא תספק הגנה, אבל גדר, שנשלטת באש על ידי מוצבים סמוכים, 

, הן כשהן בדרכן לתוך שטח המנדט, תעכב קבוצות חמושות ותהפוך להיות סוג של מלכודת עבורן

 .  שהן מנסות לצאת ממנו ולעבור לסוריה או לבנוןוהן כ

הוא חתם על חוזה מול  1938באפריל    21-מייד עם קבלת התקציב, פעל טגארט למימוש התכנית: ב

הנהלת חברת "סולל בונה", שהתחייבה להשלים במהירות את הבנייה של הגדר, לאורך הגבולות 

למה מהירה של המיזם, החוזה ניתן ללא כל מתוך הבנה שישנו צורך דחוף בהש 76המזרחי והצפוני. 

הליך של מכרז, תוך מתן חופש פעולה מלא לחברה, בכל הנוגע להשגת הפלדה הדרושה לבניית הגדר. 

ההחלטה עוררה ביקורת בבריטניה, אחרי שהתפרסם ש"סולל בונה" רכשה פלדה בבלגיה, לצורך 

הגדר. הסביר   77הקמת  להחלטה,  הסיבות  את  לברר  כדי  למקמייקל  המושבות  שר  פנה  כאשר 

 
 . TNA/CO/733/383/1, 1938בפברואר  7לשר המושבות, מכתב מווקופ  72
 . 210), ע"מ 2006קרויזר (  73
 . TNA/CO/733/383/3,  1938במרץ   21ממקמייקל לשר המושבות,  מברק  74
 , שם. 1938באפריל  4מברק משר המושבות לנציב העליון,  75
76 , 25 April 1938, p. 11.Northern WhigUnknown author, "Palestine Frontier Fence",  
,  1938במאי   23ת, שר המושבו -מכתב ממנהל רשות סחר החוץ בפדרציית התעשיות הבריטיות, לתת  77

TNA/CO/733/383/3 . 
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מקמייקל, שבעצמו נתן את האישור רק לאחר מעשה, שלולא ניתנו האישורים לטגארט ול"סולל 

 78יום, תושלם בניית הגדר.  90בונה", לא ניתן היה לעמוד בלוח הזמנים של המיזם, שקבע שבתוך 

- שוטרים   300פועלים, שאובטחו על ידי    810, העסיקה "סולל בונה"  לצורך העבודות של בניית הגדר

  31-היום המתוכננים, וב  90-וספים, שגוייסו במיוחד למטרה זו. העבודה עצמה נמשכה פחות ממ

המוספים שאבטחו את המיזם, היה פשוט יחסית, שכן -גיוס השוטרים  79ביולי הסתיימה הבנייה. 

ש האנשים  מתוך  נלקחו  מהם  גדול  הרכבות.חלק  לאבטחת  התחלקו   300  80  הוכשרו  המגוייסים 

נוספים הועסקו כגפירים   100מוספים שהועסקו ישירות על ידי משטרת המנדט, ואילו  -לשוטרים

פלוגות בפיקוד סרג'נטים  2-המוספים שגוייסו ישירות, חולקו ל-של חברת "סולל בונה". השוטרים

כיתות בפיקוד  3-ד סמל, וכל מחלקה מחולקת למחלקות בפיקו  4-בכירים, כשכל פלוגה מחולקת ל

   81קורפורל. 

במאי החלה הבנייה. אבטחת המיזם התחלקה לשניים: אבטחת המחנה שבו התגוררו הפועלים,   1-ב

ואשר הוזז ממקומו פעמיים, במקביל להתקדמות הבנייה, ואבטחת הפועלים, שעבדו בכל פעם על  

הצפוני, ובפקודות  -היחידה עצמה הוכפפה למרחב הספר  82קילומטרים.   12-15מיקטעים באורך של  

את   ללוות  והמשיך  זמני,  היה  לא  זה  שם  הגדר".  בניית  "הגנת  השם  את  קיבלה  היא  המשטרה 

 83המוספים שנותרו בשירות לאורך הגבול, גם אחרי שהסתיימה בניית הגדר.-השוטרים

ר והבנייה. לצורך האבטחה  שתי הפלוגות התחלפו ביניהם במשימות אבטחת המחנה ואבטחת הגד

החיצונית עמדו לרשות הפלוגות מכוניות משוריינות, שהבריטים התירו את השימוש בהן. בנוסף, 

כל פלוגה צויידה במקלעים, שחלקם הוצבו בעמדות נייחות, וחלקם הותקנו על כלי הרכב. פעילות 

הספר במרחב  החמושות  והתרחש-הקבוצות  הבנייה,  במהלך  נפסקה  לא  ניסיונות הצפוני  ו מספר 

לפגוע הן במחנה והן בפועלים לאורך הגדר. הגדר עצמה חובלה פעם אחר פעם, ותוקנה מחדש אחרי 

  84כל חבלה. 

לובשי מדים חמושים, שסיירו באופן רצוף לאורך הגדר ביום ובלילה, היוותה בפועל את   200נוכחות  

הספר מרחב  לפעילות  הנוגע  בכל  טגארט,  שזיהה  לפער  בלילה. הצ -התיקון  מסיורים  שנמנע  פוני, 

הספר הצפוני התקיים הן כאשר הותקפו סיורים -שיתוף הפעולה עם היחידות הסדירות של מרחב

פער זה נוצר מחדש אחרי השלמת    85המוספים, והן כאשר הותקפו נקודות המשטרה.- של השוטרים

העובדה   ופחת.  שב  הגבול,  לאורך  המשטרתיים  הכוחות  סדר  כאשר  הגדר,  שחלק בניית 

המרחק ביניהם לא היה מכוסה על ידי תצפיות, אפשר עלייה מהפילבוקסים לא היו מאויישים, ו

 86מחודשת של פעילות מתקוממים שחיבלו בגדר ובמקומות מסויימים, אף הרסו אותה לחלוטין. 

 
 , שם. 1938ביולי   28מכתב ממקמייקל לשר המושבות,   78
 . 42-43ריבלין, ע"ע  79
 .  322, 81ע"ע  ספר הנוטרות, 80
 . 42ריבלין, ע"מ  81
(תל אביב: הוועד הארצי למען    סיכומים וסיכויים –הנוטר העברי  "אייזיק", "בגדר הצפון", בתוך: א. ש. שטיין (עורך),   82

 . להלן: "אייזיק".105-104ע  ), ע"1944החייל העברי, 
83 1938 June th4Force orders,  -Police and Prisons וגם:   .3658/3- . אמ"י, ל 

1938 October st1Force orders,  -Police and Prisons 43658- . אמ"י, ל/ . 
 . 105"אייזיק", ע"מ   84
(תל אביב: הוועד הארצי   סיכומים וסיכויים –הנוטר העברי  בתוך: א. ש. שטיין (עורך), מחבר לא ידוע, "מיומן השמירה",   85

 . 110-109ע  ), ע" 1944למען החייל העברי,  
 . 122-123אבידר, ע"ע   86
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המוספים,  -הפעלה רצופה של כוחות בהיקף של מחלקה ומעלה, על ידי הפיקוד הזוטר של השוטרים

מדרגה   הראתה קפיצת  על  והן  המנדט,  שלטונות  עם  הפעולה  בשיתוף  משמעותית  עלייה  על  הן 

השוטרים של -ביכולות  המבצעיות  ביכולות  ולשיפור  הפעולה,  שיתוף  ברמת  לעלייה  המוספים. 

והפעלת -השוטרים הקמת  של  אפשרות  מאוד  קידמו  הם  שכן  רבה,  משמעות  הייתה  המוספים, 

 וספים יהודים.  מ-קבע נוספות של שוטרים-יחידות

מחדש   חלקן  בניית  תהליך  לתחילת  במקביל  המשטרה,  נקודות  על  ונשנות  החוזרות  ההתקפות 

בהתאם להמלצות טגארט, שכנעו את טסימאן וממלא מקומו בפיקוד על המרחב, מפקח אלפרד 

) אדוורדס  הערבים Edwardsהארדי  השוטרים  מספר  את  משמעותית  לצמצם  צורך  שיש   ,(

במרחב, תהליך שהחל קרוב לחצי שנה לפני שהתרחש בכל שאר המשטרה. בחינה של המשרתים  

המשטרה, מלמדת  בפקודות  שגרה  דרך  שמתפרסמת  מוצלחת,  פעילות מבצעית  על  מענקים  מתן 

אנשים, בכל נקודת   3-2-, בכל צוות, ל4-3-אנשים, ירד מ  10שמספר הערבים הממוצע בצוות של  

שירתו   נקודה  בכל  שכללו  צוו  2משטרה.  במרחב   20-16תים,  נקודת משטרה  של  הרכב  שוטרים. 

שוטרים   3-2-שוטרים בריטים, שוטרים יהודים, ו  7-6, כלל סמל בריטי,  1938הצפוני באמצע  -הספר

 87ערבים. 

. על פי המלצתו של 1938הצפוני החלה ביוני  -בנייתן של נקודות המשטרה החדשות של מרחב הספר

נקודות בסמוך לכביש עכו   2-נקודות משטרה בצמוד לגדר הצפון, ו   5טגארט, הוחלט על בנייתן של  

צוותים מלאים: נקודות איקרית וסעסע תוכננו   2-3צפת. הנקודות לאורך גבול הצפון תוכננו להכיל  

נועדו להכיל   89פלשתינאים; נקודות נבי יושע וצאלחה,   25-בריטים ו  16מהם    88שוטרים,   41עבור  

שנועדה להמשיך לפעול    2,90בצה מספר  -מתוכם יהיו בריטים. נקודה אל  10-12-שוטרים, ש  27-31

 8שוטרים, מהם    23, נועדה להכיל סגל של  1בצה מספר  - במקביל לנקודה נוספת בכפר, שנקרא אל

ולהכיל צוות    91כרום,-צרפת, נועדו לקום בראמה ובמג'ד אל-בריטים. הנקודות הסמוכות לכביש עכו

 92מתוכם יהיו בריטים. 4-ש שוטרים,  12בודד, שיכלול  

כשאפיין טגארט את הנקודות שעל בנייתן המליץ, הוא קבע שחשוב שיוכלו להגן על עצמן בכוחות 

עצמן במשך זמן ממושך, חרף המספר הקטן של שוטרים שנועד לפעול מכל אחת מהן. הדבר חייב 

ולים בכל אחת מהן. י מים גדגרבנייתן בנקודות שולטות, תוך שימוש בבטון משוריין, והקמת מא

בניית הנקודות נמשכה מספר חודשים, וסבלה ממספר עיכובים, אך בניית חלקן הסתיימה עד סתיו 

עדות להצלחת בחירת המיקום ולאיכות הבנייה היא   1939.93, ובניית כולן הושלמה עד תחילת  1938

   ש כוחות הביטחון., כל הנקודות שנבנו לאורך גדר הצפון, עודן בשימו2020נכון לשנת שהעובדה 

 

 
87 1938 June th25Force orders,  -Police and Prisons  3658/3- . אמ"י, ל . 
מזרחית לאיקרית. במקום הוקם המושב שומרה.  -תה בפועל בכפר תרביח'א, הממוקם כקילומטר צפונית נקודת איקרית נבנ 88

 מערבית לכפר סעסע. בסמוך לנקודה נמצאת כיום הכניסה ליישוב מתת. - קילומטרים צפונית 3- נקודת סעסע הוקמה כ
קילומטרים    2-כמצודת כ"ח. נקודת צאלחה הוקמה כ נקודת נבי יושע נבנתה בסמוך לכפר נבי יושע, והיא מוכרת כיום  89

 מזרחית לכפר צאלחה, שכיום ממוקם במקומו הקיבוץ יראון. הנקודה נמצאת בסמוך לכניסה למושב אביבים. - צפונית
 קילומטרים מזרחית לכפר, עליו יושבת כיום העיירה שלומי, וסביבה הוקם המושב יערה.   3- בצה הוקמה בפועל כ-נקודת אל 90
פראדיה, שעל חלקו הוקמו  - קילומטרים מזרחית לראמה, בסמוך לכפר אל 6- ודת ראמה הוקמה בפועל במרחק של כנק 91

 כרום הוקמה בכפר עצמו, בצמוד לכביש. -בהמשך המושבים פרוד ושפר. נקודת מג'ד אל
 . 51), ע"מ 2011קרויזר ( 92
 . 54-55שם, ע"ע   93
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 הפעלת יחידת אבטחת הרכבת  –מוסף סדיר -שיטור
המוספים שיועדו לפעול כיחידות להגנת הרכבת, -שחלפה מאז הכשרתם של השוטרים  שנהבמהלך ה

לא מעטים מהמגוייסים, עברו ליחידות אחרות: חלק התגייסו למשטרה הסדירה, חלק עברו למערך 

היישובים, חלק הצטרפו ליחידת האבטחה של בניית גדר הצפון, ואחרים עזבו את השירות -אבטחת

מא זאת,  עם  המשטרה לחלוטין.  ליחידת  לגיוס  מיידית  כעתודה  רשומים  נותרו  מגוייסים  ות 

באביב הפעלתה.  על  ויוחלט  במידה  הרכבת,  באבטחת  מהעלייה 1938קיץ  -שתעסוק  כתוצאה   ,

המשמעותית בפעילות המתקוממים, נוצר צורך דחוף להפעיל את היחידה החדשה בכדי לשחרר את  

במאי פרסם   24- סוק בפעילות מבצעית התקפית. בלע  הגדודים הסדירים שעסקו באבטחת הרכבות,  

לקבל אחריות, על אבטחת   ה המטה הארצי של משטרת המנדט, פקודת ארגון עבור היחידה, שנועד

, ותחתיו ישרתו ASPקווי הרכבת מלוד צפונה. פקודת הארגון קבעה שמפקד היחידה יהיה בתקן של  

אי על יחידה בסדר גודל של פלוגה. כל  שני מפקחים בריטים. כל אחד משני הקצינים, יהיה אחר

שוטר  5-4פלוגה   שהיה  סמל  פיקד  אחת  כל  שעל  כללה  -מחלקות,  מחלקה  כל  כיתות   4-3מוסף. 

 94מוספים. -שוטרים 20-בפיקוד קורפורל, ושירתו בה כ

נולד  דנטון Denton.(95וויליאם דנטון ( A/ASP  . כמפקד היחידה מונה1938היחידה הופעלה ביוני 

, ושירת  RIC-והתגייס כחוגר לצבא הבריטי בחזית המערבית. אחרי המלחמה הצטרף ל   1896בשנת  

פירוקו. עד  יוצאי    96בו  לרוב  ב  RICבניגוד  שירת  לא  דנטון  הבריטית,  לז'נדרמריה  - שהתגייסו 

DRICA) אלא במשטרה הרגילה, במחוז קלייר ,Clare.(97   דנטון שירת כמפקד כיתה בז'נדרמריה

קודם לדרגת סמל כשעבר   98יטית, ועם פירוקה קיבל מדלייה של מסדר האימפריה הבריטית.הבר

ובשנת   על תחנות   דנטוןלדרגת מפקח.    עלה,  1930לשרת בסקציה הבריטית של המשטרה,  פיקד 

  99מונה כמחליפו של רינג כמפקד המרחב העירוני של חיפה.  1936בשנת ובמחוזות שומרון ועזה 

המוספים -דנטון במחוז ירושלים, ושימש כקצין האחראי על מערך השוטרים  הוצב  1937באמצע  

המוספים, ועם נציגי הסוכנות, הקלה על יכולתו  -במחוז. ההיכרות של דנטון עם מערך השוטרים

 לעבוד מול נציגי אגף הביטחון של הסוכנות במטה היחידה.   

משטר  השם של  הרכבת  מסילת  "יחידת  היה  ליחידה  שניתן  (הרשמי  ישראל"  ארץ   Palestineת 

Police Railway Detachment -PPRD."באופן לא רשמי, נקראה היחידה בשם "משמר הרכבת .( 

, והוצבו לאורך מוספים. הם חולקו בין שתי הפלוגות, צויידו -שוטרים  255במהלך יוני ויולי גוייסו  

מסילת הברזל בין חיפה ללוד. תוואי המסילה בין חיפה ללוד עבר ברובו באזורים ערביים לחלוטין, 

 והיה חשוף לניסיונות פגיעה. 

תפישת האבטחה שהוחלט ליישם לאורך המסילות, דמתה במובנים רבים לתפישת האבטחה, עליה 

גדר הצפון.   לאורך  ושהופעלה בהדרגה  ונייחים: המליץ טגארט,  ניידים  כללה מרכיבים  זו  שיטה 

 
 . 308ספר הנוטרות, ע"מ  94
95 July 1938 thForce orders, 9 -Police and Prisons 3658/3- . אמ"י, ל . 
96 Service List 1939, p. 237.Civil  
97 R.I.C. Pensions awarded in Clare, 1922, Police Pension Records, <Clare County Library> website. 

URL: 
http://www.clarelibrary.ie/eolas/coclare/genealogy/don_tran/mil_rec/ric_clare_pensions_1922.htm 

98 , issue 33179, 2 July 1926, p. 4417.The London Gazette 
99 PP annual report (1936), p. 39. 



277 
 

ובהמשך הוחלפו    100המרכיבים הנייחים כללו מבנים מאולתרים, שקיבלו את הכינוי "תיבות נוח", 

   101. למשל מוקמו בנקודות שזוהו כרגישות,  גשרים והם בפילבוקסים

סילות על  כללו בתחילה סיורים רגליים לאורך המסילות, לצד נסיעות לצד המ  יםהמרכיבים הנייד

למרכיב הנייד של פעילות משמר הרכבת, גם נסיעה    פהגבי טנדרים. אחרי מספר חודשי פעילות, נוס

). ה"טרולים" Trolleyעל המסילות עצמן בקרוניות ממונעות שנקראו גם בעברית בשם  "טרולי" (

רים של היו פיתוח מקורי של חברת הרכבות הארצישראלית עבור הצבא. הן כללו שלדה של שני טנד

מסילות  על  לנסיעה  הותאם  שלהם  הגלגלים  ובסיס  לזה,  זה  רותכו  האחוריים,  שחלקיהם  פורד, 

הברזל. מכיוון של"טרולי" היו שני מנועים ושני הגאים, הוא יכול היה לנסוע בקלות לשני הכיוונים 

 8-ל  3  על תוואי המסילה. דפנותיו של ה"טרולי" חוזקו בלוחות פלדה, וסיור שגרתי שלו כלל בין

הכנסת ה"טרולי", השתמש בו רק הצבא, שלעתים נהג להסיע תושבים ערבים בחלקו  עם    102אנשים. 

הקדמי, כדי להרתיע קבוצות חמושות מתקיפת הרכב. אחרי מספר שבועות של פעילות משותפת של 

לצרף  הברזל,  מסילת  בהם  שעברה  באזורים  שפעלו  הצבא  יחידות  החלו  והצבא,  הרכבת  משמר 

ה"טרולי". מ-שוטרים באמצעות  לסיורים  לפני    103וספים  מטרים  מאות  כמה  שנסעו  ה"טרולים", 

הרכבות, נועדו לזהות מוקשים או מארבים לאורך המסילה או עליה. זמן ההתרעה שלהם, היה קטן 

מאוד, ולכן הנהלת הרכבת החלה להתקין לפניהם, סוג של "מזהה מוקשים", שאמור לפוצץ את 

, כאשר "טרולי"  1938באוגוסט    3-יעלה עליו. דוגמא לאירוע כזה, הייתה בהמטען לפני שה"טרולי"  

המסילה,  לשולי  ה"טרולי"  עף  המטען,  מעוצמת  מטען.  על  ועלה  כרם,  לטול  קלקיליה  בין  נסע 

- והתהפך. במקביל לפיצוץ המטען, החלה הקבוצה החמושה שהניחה אותו, לירות לעבר השוטרים 

מחסות, מאחורי "הטרולי", ומתחת למסילה, והשיבו אש. הקרב  המוספים שהיו בתוכו, וכעת תפסו  

נמשך מספר שעות, כששני הצדדים נמנעים מהסתערות, עד להגעת פלוגה סדירה של הצבא הבריטי, 

 104שגרמה לקבוצה החמושה למהר לסגת מהמקום. 

  טרה בממוספים נוספים ליחידת הרכבת,  -אחרי השלמת בניית גדר הצפון, גייסה הסוכנות שוטרים 

של   ליעד  של    3להגיע  כוח  וסדר  שמנתה    434פלוגות,  מפקדה,  כולל  הקיץ   9איש,  בסוף  אנשים. 

מתקני את  איש, נפרסה בחיפה וסביבותיה ואבטחה גם    128, שכללה  Aהושלמה הפריסה, כשפלוגה  

פלוגה   עצמם;  שכללה  Cהרכבת  לאורך    89,  נפרסה  לקאקון;  50איש,  חיפה  בין    105קילומטרים 

 106הקילומטרים בין תחנת הרכבת בקאקון, לבין לוד.   50איש, נפרסה לאורך    208, שכללה  Dופלוגה  

קיץ   שהתקדם  ככל  גבר  הרכבת  משמר  של  הפעילות  קבוצות 1938היקף  של  פעילותן  וגברה   ,

המתקוממים. יחידות מבודדות בפילבוקסים וסיורים ממונעים הותקפו עשרות פעמים. עם זאת, 

 נהדפו ההתקפות, ותנועת הרכבות נמשכה. ברוב המקרים 

 
"תיבת נוח" היה גם הכינוי שנתנו הבריטים לאחת משתי קרוניות לחימה משוריינות (שמה של הקרונית השנייה היה   100

"גאוות אנשי הגבעות") שניתן היה להשאיר על המסילה עצמה, כמוצב זמני. קרוניות אלה ליוו את הרכבת במקטע ההררי על  
 . 175), ע"מ  2020ראה, שטרית (  –יפו לירושלים   מסילת הרכבת בין 

 . 312ספר הנוטרות, ע"מ  101
 . 174), ע"מ 2020שטרית ( 102
 . 313ספר הנוטרות, ע"מ  103
(תל אביב: הוועד הארצי למען החייל   סיכומים וסיכויים –הנוטר העברי  : א. ש. שטיין (עורך), י. שור, "קלקיליה", בתוך 104

 . 78מ ), ע"1944העברי,  
 מערבית לטול כרם.  -קילומטרים צפונית  7- קאקון שכנה כ 105
 . TNA/CO/733/389/4,  1939במרץ    3מכתב ממקמייקל לשר המושבות,   106
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). Horsburghהוחלף דנטון על ידי מפקח פרנסיס קלארק הורסבור (  1938כפי שצויין, במהלך סתיו  

, ושירת כשוטר וקצין ביפו, טרם הצבתו 1926, הגיע לארץ ישראל בשנת  1903הורסבור, שנולד בשנת  

רת רוח בסוכנות, שקשריה עם דנטון היו עוררה מובמשמר הרכבת. כניסתו לתפקיד של הורסבור  

מאד.    שוטריםטובים  לגיוס  פעל  הסוכנות -הורסבור  מערכי  דרך  ולא  עצמאי,  באופן  מוספים 

, נראה היה שהחשדנות  בתפקיד אחרי מספר חודשים 107.ומובן שבסוכנות לא אהבו זאת  ו"ההגנה"

וכנות למטה משמר הרכבת, ההדדית בין הורסבור לאנשי הסוכנות, ובראשם קצין הקישור בין הס

מאוד פחתה  זינגר,  ביטוישלום  לידי  בא  ביחסים  השיפור  על להורסבור  זינגר  שחלק  שבחים  ב  . 

 .  של השוטרים המוספים פעילותו לשיפור תנאי השירות

כולל  וחצי אחרי שהמשטרה הוכפפה לצבא, קיבל הצבא את האחריות גם לצירי התנועה,  חודש 

חשיבות פעילות משמר הרכבת ובשיתוף הפעולה שלו עם הצבא, הורה מסילות הברזל. מתוך הכרה ב

 108על הכפפת משמר הרכבת, למפקדי הדיוויזיות שבתחומן פעל. GOC-ה

כשרה הוקם בנתניה, תנאי המחיה ה, הגיע היקף הפעילות לשיא. מתקן  1939ותחילת    1938בסוף  

השוטרים שהו  בהם  המסילות,  לאורך  ביכולות -והמתקנים  גם  משמעותית.  השתפרו  המוספים, 

מוספים, החלה להיבנות מערכת איתות -המבצעיות חל שיפור משמעותי. ביוזמה של מספר שוטרים

  109למטרה למטרה זו.רכש זינגר ציוד ייעודי  1938בין העמדות השונות לאורך המסילה, ובנובמבר 

, נמשכה ברציפות פעילות היחידה, בצמוד לצבא. המרד היה בשלבי 1939במחצית הראשונה של  

ביוני ספג משמר   2-דעיכה, אך קבוצות חמושות עוד הוסיפו לפעול ולאיים על מסילות הברזל. ב

בדרכ הותקף  הצבא  ושל  שלו  סיור  כשטנדר  הקמתו,  מאז  ביותר  הקשה  הפגיעה  את  ו הרכבת 

 110מוספים נהרגו. -שוטרים 3- חיילים ו 4למסילה, בסמוך לכפר טייבה. 

, כאשר המרד כבר היה בשלבי דעיכה מתקדמים 1939ביולי    21-ב  במכתב ששלח סונדרס להורסבור

הייתה אחראית   1938, שהחל מסוף  8מאוד, הוא כתב שהוא מעביר את תודתו של מפקד דיוויזיה  

 111לביטחון בצפון הארץ, לשוטרי משמר הרכבת.

השוטרים לבין  הרכבת,  משמר  של  הבריטי  הפיקוד  בין  ששירתו   היהודים  המוספים-היחסים 

ציין שבמספר מקרים, פעלו הקצינים הבריטים כדי ת גורדון  חתיהם, היו טובים, בדרך כלל, אך 

המוספים מודעים לכך ש"ההגנה" והסוכנות אינן בתוך שרשרת הפיקוד: מקרה  -לוודא שהשוטרים

פלוגה   ציין היה כאשר מפקד  (-, מפקחCאחד, אותו  רג'ינלד אטקינסון  ), הודיע Atkinsonבפועל 

נציג "ההגנה" במשמר הרכבת, יוסף   112שום פנים לא יקבלו פקודות מצד אנשי "ההגנה". לאנשיו שב

רוכל, הוגדר רשמית כ"קצין סעד", אך מעשית עסק בניהול שוטף של היחידה, בעיקר בכל הקשור  

   113ללוגיסטיקה שוטפת, כמו מזון וציוד, למעט נשק.

 
 . 317ספר הנוטרות, ע"מ  107
 . 17-18התפתחות המשטרה תחת שלטון הצבא, ע"ע   108
 . 203ספר הנוטרות, ע"מ  109
110 , 3 Liverpool Daily Postfour British soldiers killed",  -Unknown author, "Arab swoop on patrol 

June 1939, p. 10  . 
 (ריבלין טועה בתארוך האירוע, וכתב שהתרחש במאי).  274-273ריבלין, ע"ע   וגם:

(תל אביב: הוועד הארצי למען   סיכומים וסיכויים   –הנוטר העברי  א. ש. שטיין (עורך), תרגום מכתבו של סונדרס, בתוך:  111
 . 80מ  ), ע"1944החייל העברי, 

 . 317ספר הנוטרות, ע"מ  112
 . 119-121אבידר, ע"ע   113
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ם מקיומה של היחידה, שאותה הם גורדון סבר שפיקוד המשטרה והנהלת הרכבת לא היו מרוצי

המשטרה. בתוך  הצבא  של  נחלה  של  כסוג  ה  114ראו  של  שיחסה  טען  הרכבתזינגר  למשמר    נהלת 

  12המוספים, היו קשים, ולאורך  -הרכבת היה גרוע במיוחד. תנאי המחיה והתברואה של השוטרים

, קרוב לשליש מהם לקה בקדחת. השיפורים בתנאי המחיה נבעו 1939, לקיץ  1938חודשים, בין קיץ  

  115במידה רבה, ממאמצים של דנטון, ואחריו של מחליפו, הורסבור. 

ביחס לארץ ישראל, שבא לידי ביטוי בספר הלבן של מקדונלד, הביא לכך   השינוי בעמדות הבריטיות

יעד להתקפות של קבוצות חמושות ערביות, הייתה עלולה להפוך ליעד לתקיפה   השהרכבת, שהיית

זו, ומהמחצית השנייה של   , 1939של קבוצות חמושות יהודיות. הבריטים היו מודעים לאפשרות 

מוספים היהודים ששירתו במשמר הרכבת, במקביל להעברת ה-דיללו מאוד את מספר השוטרים

  116האחריות על ביטחון הרכבת בכלל, מהצבא למשטרה.

 

 יחידות שיטור מוסף שהפעיל הצבא 
גופי   המודיעין הצבאי, עוד בשלביו הראשונים של המרד, עשה שימוש רב בחומרים ומקורות של 

ין של המחלקה המדינית של הסוכנות כלל המודיעין של היישוב היהודי והסוכנות. מערך המודיע

ארוכי קשרים  על  שהתבססה  נרחבת  ורשת  אנושיים,  לבין -מקורות  יהודיים  יישובים  בין  שנים 

עבור  שעבדו  מקורות  יכלו  המרד  תקופת  בתוך  שאפילו  כאלה,  היו  הקשרים  הערבים.  שכניהם 

 117רחים חג' מוחמד.-להיישוב היהודי ליצור קשר גם עם בכירי הקבוצות החמושות, כמו עבד א

הקשרים ההדוקים בין מודיעין היישוב לבין המודיעין הצבאי, אפשרו את יצירת הקשר הראשוני,  

), לבין גורמים שונים בהנהגת הסוכנות Wingateבין קצין מודיעין בריטי, אורד צ'ארלס ווינגייט (

מסתיו   החל  ש  1936.118ו"ההגנה",  פרוטסטנטית  למשפחה  בן  היה  לזרם ווינגייט  השתייכה 

), ובהתאם לעקרונותיו של זרם זה, Plymouth Brethrenאוונגליסטי שנקרא "אחוות פלימות'" (

 ציוניות כל חייו.  -החזיק בעמדות פרו

מינואר   קבוצות 1937החל  נגד  המנדט  בשטח  שתפעל  יהודית  יחידה  בהקמת  עניין  לגלות  החל   ,

יים ויצמן, והציע לו ליזום הקמת יחידה כזו, פנה לנשיא הסוכנות, ח  1937חמושות ערביות. במאי  

  119אך דבר לא יצא מתכניות אלה. 

המלצה   1938במרץ   מכתב  עימו  נשא  הוא  הארץ.  בצפון  יהודיים  ביישובים  לסייר  ווינגייט  החל 

של  הכוונות  בכנות  לחשוד  נטו  שראשיהם  היהודים,  ביישובים  להתקבל  לו  שאפשר  מהסוכנות, 

המוספים -סיורים אלה, התעקש לצאת לסיורים רגליים עם השוטריםהמודיעין הבריטי. במהלך  

המקומיים, שחלקם שירתו במקביל גם בפלוגות השדה של "ההגנה". חלק מראשי היישובים חששו 

של ווינגייט, תעורר כעס בכפרים השכנים, ותחמיר את המצב הביטחוני במקום לשפר   ושפעילות

, אווטס, תמך 16אותו, אך תמיכת הנהגת הסוכנות בווינגייט, החלישה התנגדות זו. מפקד חטיבה  

יהודית, -פנה ווינגייט בהצעה להקים יחידה צבאית מעורבת בריטית  ואליובפעילותו של ווינגייט,  

בפע את שתתמחה  לחסל  מטרה  מתוך  הארץ,  בצפון  המתקוממים  בקבוצות  ותכה  בלילה,  ילות 

 
 . 311ספר הנוטרות, ע"מ  114
 . S25-8825, אצ"מ, 1939ביולי,   16דיווח של זינגר על משמר הרכבת,   115
 . TNA/CO/733/416/12, 1940בינואר    5ממקמייקל לשר המושבות,  מברק  116
 , העמותה למורשת שרת. 1938ביוני   26משה שרת, רישום ביומן,   117
 . 24), ע"מ 2017שטרית ( 118
 . 25שם, ע"מ  119



280 
 

פעילותן. אווטס תמך בהצעתו של ווינגייט, אך היא נבלמה על ידי הפיקוד העליון של הצבא. ווינגייט 

שיעדה  לתכנית,  אישורו  וקבלת  עצמו,  לווייבל  הגעה  ידי  על  המטה  התנגדות  על  להתגבר  הצליח 

נפט העיראקי, שהתוואי שלו עבר בעמק יזרעאל. הצבא פנה העל קו צינור    המרכזי הוגדר כהגנה

  120לסוכנות ובאמצעותה החל גיוס של אנשים מתאימים.

מקמייקל והיינינג, שנכנס לתפקידו כשהיחידה טרם השלימה את התארגנותה, נתנו את אישורם 

- לצבא, הם הוגדרו כשוטרים לפעילותה. מכיוון שמבחינה חוקית, לא ניתן היה לגייס אותם יהודים  

   121מוספים, למרות שלמשטרה לא היה כל חלק בתכנון היחידה, או השפעה על פעילותה.

ווינגייט לקלוט את הכוחות שהוצבו תחתיו. חטיבה    24-ב הורתה לגדודים שתחת   16במאי החל 

בעין חרוד, רגלים. שלושת הקצינים וחייליהם הוצבו  -פיקודה להעביר לווינגייט קצין ומחלקת חיל

השוטרים עם  באימונים  והחלו  השחר,  ואיילת  הועברו -חניתה  יולי  בתחילת  במקום.  המוספים 

מוספים  -שוטרים  50עמל, ושם חברו אליהם  -הבריטים שהיו באיילת השחר וחניתה לאפיקים ותל

 ,רגלים  תלפלוגבגודלו  , מקביל  הכוח של ווינגייטשירות ביחידה. בסך הכל היה  לשגוייסו במיוחד  

   122מוספים יהודים. -שוטרים 25-חיילים בריטים, וכ 12-18מחלקות, שבכל אחת מהן  3עמד על ו

ביולי עדכן מקמייקל את משרד המושבות באופן רשמי על כך שנתן אישור להפעלת היחידה.   2-ב

למקדונלד, נעשה באופן   על המשטרה. הדיווח שהעביר מקמייקל  היה ממונהש  כיווןאישורו נדרש  

חיל כלוחמי  ביהודים  שימוש  בפועל  שהיה  מה  את  ממהלך -שהציג  כחלק  הבריטי,  בצבא  רגלים 

שגרתי: ההודעה על הפעלת היהודים במסגרת החדשה, הופיעה כמשפט בחלקה השני של פיסקה 

 123מוספים לאבטחת הקמת גדר הצפון. -שעסקה בשימוש בשוטרים

להס ניסה  שמקמייקל  סביר  הלילה לא  "פלגות  השם  את  שקיבלה  היחידה,  הקמת  את  תיר 

), אך בהחלט מתקבל עלה הדעת שהוא רצה ליצור את הרושם Special Night Squadsהמיוחדות" (

 שלא מדובר בשינוי מדיניות, שעליו החליט ללא אישור מוקדם ממשרד המושבות.

היו יחידת סיור צבאית לכל דבר פלגות הלילה המיוחדות, היו, כאמור, חלק מהצבא הבריטי, והן  

ועניין. הכפיפות למשטרה הייתה אך ורק לצרכי רישום הלוחמים היהודים, ומחוץ לעניין טכני זה, 

מוספים, נעשה -למשטרה לא הייתה כל נגיעה ליחידה ופעילותה. הרישום של הלוחמים כשוטרים

תה פעילה מבצעית, ולמעשה  אחרי שהיחידה כבר היי  124ביולי,   13-גם הוא בשלב מאוחר יחסית, ה

  125אחרי נפילתו של לוחם, שרק אחרי מותו גוייס רשמית למשטרה. 

כש  שנה,  כחצי  נמשכה  היחידה  של  3-פעילות  ביותר  המשמעותיות  יולי   ההפעולות  בין  בוצעו 

לספטמבר. חרף המשך הקצר של פעילותה, היא הצליחה להגיע להישגים יוצאי דופן ביחס לגודלה. 

יולי מספר המתקומ נהרגו בהיתקלות עם פלגות הלילה המיוחדות, בין  מים החמושים שדווח כי 

הישג זה   126מכלל הרוגי המתקוממים בהיתקלויות עם כוחות הביטחון.   17%-, היה כ1938לדצמבר  

 120-הוא יוצא דופן, כשלוקחים בחשבון שמספר הלוחמים של פלגות הלילה המיוחדות עמד על כ

 איש בארץ, בכל רגע נתון.  15,000-ל  10,000חון החזיקו בין  איש, בשעה שכוחות הביט

 
 . 367), ע"מ 1998אייל (  120
 . 18התפתחות המשטרה תחת שלטון הצבא, ע"מ  121
 . 37), ע"מ 2017שטרית ( 122
 . TNA/WO/32/4176, 1938ביולי    2לשר המושבות,    מברק ממקמייקל 123
(תל אביב:   סיכומים וסיכויים – הנוטר העברי א. ש. שטיין (עורך), אפרים דקל, "פלוגות הלילה המיוחדות", בתוך:  124

 . 83מ  ), ע" 1944הוועד הארצי למען החייל העברי,  
 . 41), ע"מ 2017שטרית ( 125
 . 106-109ע  שם, ע"  126
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העליון,  הנציב  היא החלטת המועצה המבצעת של  הלילה המיוחדות,  פלגות  לחשיבותן של  עדות 

מוספים. בהחלטה נכתב -שוטרים  500, בנוגע לתוספת תקציב לגיוס  1938באוגוסט    3-בישיבתה ב

ה בדיוק  יוגדר  בטרם  יינתן,  לא  הכסף  על שרוב  שוטרים  בין  לשוטרים-הבדל  - מוספים-תקניים 

ומשמר  המיוחדות  הלילה  פלגות  של  לפעילות  המיועד  שהכסף  הדגישה,  היא  זאת,  עם  זמניים. 

  127הרכבת, יינתן באופן מיידי. 

פעילות הצבא  על  וחשבון שמסר  בדין  בדיווחיו.   לפעילות היחידה  היינינג עצמו הרבה להתייחס 

מציין היינינג את פעולת פלגות הלילה בכפר   באוקטובר  31-באוגוסט ל  1-בשלושת החודשים שבין ה

"אולי היה (הפעילות)  כתב שהמבצע  הוא  בספטמבר.    4-ל   3-שהתקיימה בלילה שבין ה  128ח'רבת ליד, 

צוותי   5  ושבמהלכו הצליחו  שביצעו הכוחות הביטחון בתקופה שמכסה הדיווחהדרמטית ביותר",  

 129נוספים. 2מתקוממים חמושים ולתפוס  14ת, להרוג  קרב של פלגות הלילה המיוחדו

מוספים, הפעיל הצבא -היהודים ששירתו בפלגות הלילה המיוחדות, והוגדרו כשוטרים  75-בנוסף ל

יהודים, שגוייסו דרך המשטרה, ושימשו אותו לאבטחת מתקנים, ליוויים ומשימות נוספות   240עוד  

  130חימה. שתכליתן לשחרר את גדודי הרגלים למשימות ל
פירוקן של פלגות הלילה המיוחדות התרחש במקביל להוצאתה לפועל של החלטת הקבינט הבריטי 

, וגם 1938להפעיל מאמץ מיוחד בכדי להכריע את המרד הערבי. לפני וועידת מינכן, בסוף ספטמבר 

 אחריה, החל הקבינט הבריטי להיערך לאפשרות של מלחמה עולמית שתתחיל באירופה. החלטה זו 

חייבה את הבריטים לפעול להשבת השקט ברחבי האימפריה, באופן שישחרר את הצבא להיערך 

ב הגדול.  ב  5-לאתגר  שב  ממנו  ללונדון,  מקמייקל  נקרא  את   17-באוקטובר  ועדכן  באוקטובר, 

הו הקבינט,  החלטת  בעקבות  שם.  שהתקבלו  ההחלטות  אודות  שלו  המבצעת  הנציב   רוהמועצה 

וי מושלים צבאיים בצמוד למושלים האזרחיים של מחוזות שטח המנדט, עצתו על מינוהעליון ומ

על הטלת מגבלות תנועה וצנזורה מחמירות, ועל מהלך לגיוס משמעותי של שוטרים בריטים נוספים. 

  131, שב אליה בשנית כיועץ למשטרה. 1938טגארט, שעזב את הארץ בקיץ 

 , המתקוממים, לא נבע רק מאירועי מינכן: באותם שבועות ממש הצורך במהלך צבאי נחרץ להכרעת  

פעילותן של קבוצות מתקוממים בחלק מהערים הגדולות, הגיעה לשיא עם השתלטותם הזמנית על 

 .  1938באוקטובר  8- העיר העתיקה בירושלים, ב

יר החלטות הקבינט כללו גם שליחה מיידית של תגבורות משמעותיות של צבא לארץ, באופן שיחז

של    מצבתאת   להיקף  בארץ,  ב  2הכוחות  דיוויזיה.  במבצע   19-מפקדות  הצבא  החל  באוקטובר 

- מפקדי חטיבות ומפקד חיל  3ימים השיג את מטרתו.    3לכיבושה מחדש של העיר העתיקה, ובתוך  

העברה להגעת -ספר  במקביל  שלהן,  צבאיים  כמושלים  שונות,  גזרות  על  אחריות  קיבלו  ירדני 

 132שלה הורתה לשלוח לארץ. התגבורות, שהממ

, החלו הבריטים לקחת לידיהם את היוזמה. במחצית 1939/1938ולאורך חורף    1938מסוף אוקטובר  

 הייתה בארץ פעילות של קבוצות מתקוממים, אך היא הייתה בשלבי דעיכה.  עוד  1939הראשונה של  

, המרד הערבי כבר היה מחוסל, למעשה, 1939מבר  בספט  1-כאשר פרצה מלחמת העולם השנייה, ב

אלא היישוב היהודי.  –והיריב של השלטונות הבריטים, כבר לא היו הערבים 

 
 . 6/3475-, אמ"י, מ1938באוגוסט   3החלטות המועצה המבצעת של הנציב העליון,   127
 הכפר היה ממוקם כקילומטר ממזרח למקום שבו הוקם מושב היוגב.  128
 . TNA/WO/32/9498,  1938בנובמבר   30דיווח של היינינג על פעילות הצבא בין אוגוסט לאוקטובר,   129
 . 18התפתחות המשטרה תחת שלטון הצבא, ע"מ  130
 . 6/3475-, אמ"י, מ 1938באוקטובר  17החלטות המועצה המבצעת של הנציב העליון,   131
 . 420-422), ע"ע 1998אייל (  132
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 עשר: משטרת היישובים העבריים - פרק ארבעה

 תקניים למשטרת היישובים העבריים-מוספים ועל-משוטרים 
ומעמדם של   1938באוגוסט   כינויים  עלתה לראשונה במועצה המבצעת של הנציב העליון, שאלת 

  5- ו  4החירום למשטרה בעקבות המרד הערבי. סעיפי החוק שהם גוייסו על פיהם, פרקים  -מגוייסי

כללי,   העובדה שבאופן  בנוסף,  הפעילות שלהם.  אופי  בדיוק תאמו את  לא  פקודת המשטרה,  של 

), הביאה את המועצה לקבוע שיש Supernumerariesתקניים" (-כינתה אותם "עלהמשטרה עצמה  

אלה.  מגוייסים  שמילאו  השונות  והמשימות  התפקידים  את  שיהלמו  מוסכמים  שמות   1לקבוע 

הגירסא  היו  "נוטרים"/"גאפירים",  הביטויים  ממנו,  הגיעו  המגוייסים  שרוב  היהודי,  ביישוב 

 החירום שקיבלו נשק חוקי.  -וייסימדוייקת של כלל מג-העברית והלא 

לשנת   המנדט  משטרת  של  השנתי  וחשבון  של 1938בדין  מסודרת  הגדרה  לראות  היה  ניתן  כבר   ,

הגדרה שלא הייתה קיימת בפועל קודם לכן, שכן השמות שימשו בערבוביה. תחת   –תפקידים אלה  

-נרשמו כלל שוטרי), הופיעה הטבלה הבאה שבה  Auxiliary Policeעזר" (-הכותרת של "משטרת

 2עזר, תפקידיהם, והכינויים הקבועים שנקבעו עבור תפקידים אלה:ה

 1938: נתוני שוטרים מוספים ושוטרים מיוחדים 9טבלה 

 סה"כ  תכלית ההעסקה מעמד

משימות  

אבטחה 

 משטרתיות

משמר 

 הרכבת

אבטחת  

יישובים  

 יהודיים 

מסופחים  

 לצבא 

אבטחת  

חברות 

וגופים  

 פרטיים 

תפקידי 

 ענישה 

 

-שוטרים

מוספים 

 זמניים 

1,628 422 1,208 290 - - 3,608 

שוטרים 

 תקניים -על

- - -  -- 790 7 797 

שוטרים 

 מיוחדים 

1,798  5,652  - - 7,450 

 41 - - - - - 41 גאפירים

 11,891 7 790 290 6,920 422 3,462 סה"כ 

 

), הוא אדם שמגוייס בשכר על ידי המשטרה, Temporary Additional Policeמוסף זמני (-שוטר

ויכול להיות מוצב בתחנת משטרה כשוטר, שמסייע בהתמודדות עם המחסור בכוח אדם (שהלך 

פלגות  במסגרת  לצבא,  כמסופח  המשטרה);  של  הערבי  המרכיב  מול  המשבר  שהחריף  ככל  וגבר 

קבע בתחום הגנת היישובים - הלילה או חטיבות חיל הרגלים; כאיש משמר הרכבת; או כמגוייס

 
 . 6/3475-, אמ"י, מ1938באוגוסט   3החלטות המועצה המבצעת של הנציב העליון,   1
2 ), p. 15.8PP annual report (193 
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שפה,  לימוד  על  תוספות  לקבלת  האפשרות  למעט  מהמשטרה,  מלא  שכר  קיבל  הוא  העבריים. 

 השתלמויות וכיוצא בזה. 

(-שוטר על ), היה מי שהועסק בתפקידי אבטחה במשרה מלאה על  Supernumerary Policeתקני 

 ידי גופים פרטיים, באישור המשטרה. 

) מיוחד  אמונים Special Policeשוטר  נשבע  בנשק,  בשימוש  בסיסית  הכשרה  שעבר  מי  הוא   ,(

למשטרה, והסכים להתנדב בעת שייקרא, מבלי לקבל שכר. ביישוב היהודי כונו אנשים אלה בשמות 

 "מושבעים" או "ספיישלז".  

כמי שמועסקים   1938תקניים, הוגדרו בסוף  -גאפירים, שבעבר היה קושי להבחין בינם לבין העל

העזר האחרים שהועסקו בתשלום, שכרם היה -ילה. הכשרתם הייתה נמוכה משל שוטריכשומרי ל

 3נמוך יותר, וציודם היה נחות יותר.

הדרומי.  1938באוקטובר    25-ב המחוז  למפקד  או'רורק  בוטל   4מונה  מכן,  לאחר  בלבד  שבועיים 

כפרית הרכובה, לא הלתפקיד, ובמקומו מונה הרינגטון, שכבר ידע שהמשטרה    מינויו של או'רורק

תקום בטווח הזמן הנראה לעין. או'רורק הוצב רשמית למטה הארצי, אבל בפועל מונה לתפקיד  

- המוספים והשוטרים העל -), האחראי על כלל השוטריםDSP Auxliaryעזר ( -מפקד משטרת  –חדש  

כמפק  5קניים.ת העיקרי  משטרתתפקידו  ארצי -ד  מערך  של  והפעלתו  הקמתו  השלמת  היה  העזר 

שיכלול את כלל יחידות הגנת היישובים העבריים, מערך, שתוכנן על ידי וועדה שכללה את גורדון, 

 ). Brunskillמייג'ור ג'ראלד ברונסקיל ( –הרינגטון וקצין הקישור של מטה הצבא למשטרה 

 

 ברונסקיל ועבודתו עם גורדון והרינגטון
אביו, ג'ראלד פיצגיבון ברונסקיל,   6בדאבלין למשפחה פרוטסטנטית.  1897-'ראלד ברונסקיל נולד בג

הוא   7מטעם המפלגה היוניוניסטית.  1910היה פעיל פוליטי בכיר, שנבחר לפרלמנט הבריטי בינואר  

אך נותר מעורב   8כיהן במשך פחות שנה עד שאיבד את מושבו למועמד שדרש אוטונומיה לאירלנד, 

 בריטית. -מאוד בפעילות פוליטית פרו

, ואחרי שסיים הכשרתו, שירת כקצין 17-כשפרצה מלחמת העולם הראשונה התגייס ברונסקיל בן ה

בשנת   ובאיטליה.  המערבית  הר  1921בחזית  ברג'ימנט  (הוצב  אלסטר  של   Royal Ulsterובאים 

RUR –Rifles 9שנים הבאות. 20-), ולמסגרת זו השתייך ב 

בסתיו   מחדש,  התפרץ  הערבי  ה1937כשהמרד  של  השני  הגדוד  לארץ  נשלח   , -RUR שימש בו   ,

ברונסקיל כסגן המפקד. גדודו של ברונסקיל פעל בגזרת השומרון והשרון הצפוני: מטה הגדוד ישב 

 
 שם. שם,  3
4 1938 November th5Force orders,  -Police and Prisons  43658-. אמ"י, ל/ . 
5 1938 November th19Force orders,  -Police and Prisons  וגם:   ./43658-. אמ"י, ל 
9193 November th19Force orders,  -Police and Prisons  2/9365-. אמ"י, ל . 
6 onal Archives of Ireland> website. URL:Irish Census 1901, <The Nati 
 http://www.census.nationalarchives.ie/pages/1901/Dublin/South_Dock/Mount_Street_Upper/1351490 
7 Belfast Mr. R. F. Brunskill returned",  -A great Unionist Victory  –Tyrone -Unknown author, "Mid

News-Letter, 26 January 1910, p. 6. 
8 , 17 December 1910, p. 9.Larne TimesUnknown author, "Tyrone (Mid)",  
9 ., p. 267Yearly list-1941 Half 
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בשטח הכפרי שבין הערים. בסיור שהוביל   וסיירו ותיו נפרסו בשכם, ג'נין וטול כרם,  בנתניה, ופלוג

ב סילת אל1938באפריל    16-ברונסקיל  לכפר  בסמוך  השומרון,  בצפון  שהתבצע  התפתח -,  דאהר, 

אדגר  המפרי  שני  לוטננט  הגדודית,  המרגמות  מחלקת  מפקד  של  תפקודו  התבלט  במהלכו  קרב, 

), שזכה לשבחים רבים מברונסקיל, ובהמשך אף קיבל מווייבל את המדליה Bridenניקולסון ברידן (

 10הצבאית. 

) אתה תפקידו, וברונסקיל מונה להחליפו,  Lorieבמאי סיים מפקד הגדוד, רג'ינלד הנרי לורי (  11-ב

ימים ספורים אחרי שנכנס לתפקידו היה ברונסקיל אחד   11קולונל. -עד להגעת קצין בדרגת לוטננט

בפיקוד אווטס, שנדרשו לשלוח קצין וחיילים לצורך   16פקדי הגדודים הכפופים לחטיבה  משלושת מ

הקמת פלגות הלילה המיוחדות בפיקוד ווינגייט. הייתה זו הפעם הראשונה שברונסקיל היה מעורב 

שוטרים על  רבה  במידה  שהתבססה  ביטחונית  מסגרת  בהקמת  ישיר  יהודים. -באופן  מוספים 

 12לפחות פעם אחת, בעת שהיו מוצבים בעין חרוד.דין ומחלקתו ברונסקיל ביקר את בר

יולי   על הצבת ברונסקיל כקצין 1938בסוף  לגדוד, הורה היינינג  , לקראת הגעתו של מפקד קבוע 

 13מטה הארצי של משטרת המנדט.לקישור של מפקדת הצבא ה

ברונסקיל של  לבין   הגעתו  המשטרה  פיקוד  בין  האמון  יחסי  רקע קריסת  על  התרחשה  למשטרה 

המוספים היהודים. בתחילת - שלה, ועל רקע גידול משמעותי במספרם של השוטריםהערבי  המרכיב  

הקושי   לאור  אך  רשמי,  באופן  נגנזו  לא  עדיין  רכובה  כפרית  להקמת משטרה  התכניות  ספטמבר 

ביקשו ערבים,  בשוטרים  בשימוש  אחרות.   הגובר  אפשרויות  לבחון  והמשטרה  הצבא  שלטונות 

הרינגטון, שעדיין המתין להחלטה סופית לגבי עתידה של המשטרה הפרית הרכובה, נתבקש לקיים 

ביחידות השיטור וב-סיור  יפו),  (מחוז  ובמחוז הדרומי  הגיש את    9-המוסף במחוז שכם  באוגוסט 

   14מסקנותיו לסונדרס.

ובחן את ההגנה של כל יישוב, ואת ההגנה על כל גוש יישובים היהודיים  הרינגטון עבר ביישובים  

סמוכים. הוא קיבל לידיו את בקשות הסוכנות לתוספת של כוח אדם ונשק בכל גזרה, ולבסוף כתב  

המלצותיו  שיש -את  הרינגטון  סבר  כללית,  כאלה.  ומצא  במידה  הנדרשות,  לתוספות  באשר  שלו 

- שוטרים  102רובים למחוז הדרומי, ולתוספת של    163-מוספים ו-שוטרים  163וספת של  מקום לת

בשבוע שלאחר מכן, המשיך למחוזות נצרת (הגליל), הצפוני    15רובים, למחוז נתניה.   110-וספים ומ

והספר  השיטור-(חיפה)  למצב  ביחס  גם  מסקנותיו  את  לסונדרס  הגיש  ובסיומו  המוסף -הצפוני, 

רובים; למחוז הצפוני    223-מוספים ו-שוטרים  141המליץ להוסיף למחוז נצרת    היהודי בהן: הוא

  16רובים. 46-מוספים ו-שוטרים  46הצפוני, -רובים; ולמחוז הספר 230-מוספים ו-שוטרים 168

 
 .  1938באפריל   RUR ,16של   2למפקד גדוד דיווח של ברונסקיל  10

Private Papers of Major-General Gerald Brunskill, IWM Documents.12512. See: Brunskill’s Papers. 
11 Yearly list, p. 58.-Battalion order No. 404, 12 May 1938, Brunskill’s Papers. And: 1941 Half 
 .Brunskill’s Papersתמונות מאלבום של ברונסקיל,  12
 וגם:    .שם, 1938באוגוסט  16מכתב ממקמייקל להיינינג,   13

The London Gazette, issue 34566, 1 November 1938, p. 6815.  
 באוגוסט).  9. להלן: דיווח הרינגטון ( 5151/17- , אמ"י, מ1938באוגוסט  9דיווח של הרינגטון לסונדרס,  14
 שם, שם.  15
 באוגוסט).  19. להלן: דיווח הרינגטון (5151/17- , אמ"י, מ 1938באוגוסט    19דיווח של הרינגטון לסונדרס,  16
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גיוס   על  הרינגטון  המליץ  הכל  של  -שוטרים  620בסך  והקצאה  ליישובים   762מוספים  רובים 

- והנשק המליץ הרינגטון לייעד ליחידות משמר ניידות של השיטור  היהודיים. את מירב כוח האדם

   17רובים נוספים.  391-מוספים נוספים, וב-שוטרי  391-אותן ביקש לתקנן ב –המוסף 

ברמת היישוב/שכונה והגוש, כך למשל, הוא ציין לטובה את ניקיון כלי   הרינגון שיבח את "ההגנה"

השוטרים התנהגות  ואת  שפג-הנשק  השיטור  בחיזוק  רצונו  18ש.המוספים  מערכי  של  -תדמיתם 

צירף ה הרינגטון  יישוב:  של  הגנתו  לארגון  להביא  שבחר  בדוגמא  ניכרת  ביישובים,  העברי  מוסף 

המוסף במושבה נהריה. קשה -לדיווח שלו, את סיכומו של קורפורל פריץ דוד, מפקד יחידת השיטור

שי יחידת  של  זה  בדיווח  במקרה  בחר  שהרינגטון  מתוך  -טורלהניח  מקומית,  יחידות   422מוסף 

מקומיות. הדיווח נכתב בצורה מקצועית, ופירט את המצב הקיים בכל הנוגע לכוח אדם, לאמצעים 

 19זמינים, עמדות הגנה, נקודות רגישות ביישוב והפערים הקיימים לדעתו של כותב הדיווח. 

גור המלצות  ששמע את  גובשו אחרי  הרינגטון  של  וההמלצות  נציגי הממצאים  המלצות  ואת  דון, 

המוסף ביישובים, היא -המשטרה במחוזות השונים. עדות נוספת לאהדה שחש כלפי מערך השיטור

העובדה שבשני מקרים לפחות, המליץ הרינגטון לאשר אספקה של יותר רובים ולאשר גיוס של יותר 

  20מוספים מכפי שגורדון ביקש.-שוטרים

ברונסקיל במטה המ לסיור במסגרת הצבתו של  ולצאת  נתבקש להצטרף להרינגטון,  שטרה, הוא 

והרינגטון  ברונסקיל  יותר.  ומסודר  ליעיל  אותו  להפוך  במטרה  היהודים  היישובים  הגנת  במערך 

נקודות יישוב או שכונות, ומתוכן   50-בספטמבר, בלמעלה מ  10-וה  5-ימים, בין ה  6סיירו במשך  

הרינגטון וברונסקיל, גם גורדון השתתף בסיור, בנוסף ל  35.21בדקו לעומק את מערכי ההגנה של  

  1937.22ספר כמו עין גב, אשר הוקמה ביולי  -שאמנם לא כלל יישובים על גדר הצפון, אך כלל יישובי

שרתוק, שנפגש עם היינינג ביום שבו החל הסיור של ברונסקיל, הרינגטון וגורדון, הבין מדבריו של 

 23, שהוא מתכוון לתמוך בהמלצות שיגיש ברונסקיל. GOC-ה

בזמן שחלף בין סיום הסיור של הרינגטון וברונסקיל, לבין הגשת המסקנות של ברונסקיל להיינינג, 

 .ומשקלן של המלצותיו גדל משמעותיתהוכפפה המשטרה לפיקוד הצבא, 

עדות    .בחודש הקודם  המסמך שחיבר ברונסקיל, נסמך במידה רבה על הביקורות שערך הרינגטון

יד לעותק  -להערכה ההדדית הרבה שהייתה ביניהם, ניתן לראות בפתק שהוסיף ברונסקיל בכתב

 24ההמלצות שלו, שנשלח להרינגטון:

 "הרינגטון היקר! 
 'מצורף בזאת' 

 אני לא חושב שנשאתי את שמך לשווא, בשבחים שקשרתי לך!

 
 באוגוסט).  19באוגוסט). וגם: דיווח הרינגטון (  9דיווח הרינגטון (  17
 באוגוסט).  19דיווח הרינגטון (  18
 שם, שם.  19
 שם, שם.  20
, אמ"י,  A, נספח  1938בספטמבר   14מחדש של מערך הגנת היישובים היהודיים,  -בדבר ארגון  GOC- לברונסיל להמלצות  21
 . להלן: המלצות ברונסקיל. 5151/17-מ

 . 9ראה תמונות מאלבומו של ברונסקיל בנספח   22
 , העמותה למורשת שרת. 1938בספטמבר  5משה שרת, רישום ביומן,   23
 , שם. 1938בספטמבר  14להרינגטון,  מכתב מברונסקיל  24
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 בהוקרה, 
 ברונסקיל" 

וגורדון  שרתוק  של  המקורית  כוונתם  עם  אחד  בקנה  עלה  ברונסקיל  של  ההמלצות  מסמך 

המוספים יוכשרו ככוח שמבנהו ואימוניו הם "יותר צבא ממשטרה", כפי שכינה זאת -שהשוטרים

 25ברונסקיל, בסיכום ההמלצות שלו. 

 26פתח את המלצותיו, בחזרה על הדגשים שניתנו לו על ידי היינינג, בטרם יצא לסיור: ברונסקיל

 בחינת סידורי הביטחון ביישובים, כולל סידורי הביטחון בשטח שבין היישובים.  .1

 בחינת מצבת כוח האדם. האם היא מספקת או שיש להגדילה.  .2

 האם מצבת הנשק קטנה מדי, גדולה מדי או מספיקה בדיוק. .3

 27סוגים שונים של התיישבות, בהם סייר: 6קיל עשה הבחנה בין  ברונס

על   .1 והגנה  קשה,  עליהם  ההגנה  ואשר  עץ,  עשויים  שמבניהם  ומגדל",  "חומה  יישובי 

 התקשורת אליהם, היא בלתי אפשרית, לדעת ברונסקיל. 

קיבוצים קטנים, שהחלו עם מבני עץ, וכעת יש להם כבר מגדלי מים ומבני בטון. גם צירי  .2

 קשורת אליהם צויינו לרעה על ידי ברונסקיל. הת

יישובים חקלאיים וותיקים. מבני קבע רבים יותר. מערכי הגנה מסודרים יותר, והיתרון  .3

 הגדול של קרבה לריכוזים יישובים יהודים.

על    היישובים חקלאיים בקצה גושי ההתיישבות היהודיים, שנבנו על שטח רחב, ללא מחשב .4

 הדוגמא שהביא ברונסקיל, הייתה של המושב קדימה, בשרון.   –ד  הצורך להגן עליהם בעתי

אך  .5 הערבי,  המרד  פריצת  אחרי  תיל  בגדרות  הוקפו  חלקן  הראשונה.  העלייה  מושבות 

להגן  שיבואו  ליישובים  מחוץ  למתנדבים  זקוקות  והן  מיושנות,  שלהן  ההגנה  תפישות 

 עליהם. 

יות, וציין שעקב גודלו של השטח,  יישובים עירוניים. ברונסקיל התכוון בעיקר לאזור הקר .6

 ההגנה עליו קשה. 

את עמדת הפיקוד, את אחת מעמדות קצה ואת אמצעי האיתות   בכל יישוב שנבדק, בחן ברונסקיל

לה או יישובים יהודים אחרים. הוא שבין היישוב לבין מסגרות שכנות ידידותיות, כמו מתקני ממ

שחוברו  מבטון,  פילובקסים  מצא  מהמקומות  כשבחלק  מיגון,  של  אחידה  רמה  מצא  שלא  ציין 

קשר רדודות ולא שימושיות. עם -מצא תעלותשדה, ובחלק מהמקומות  -לעמדת הפיקוד עם טלפון

 28זאת, הוא ציין שרמת הפיקוד הזוטר ביישובים ובגושים, משביעת רצון.

- יחסית של השוטרים-ברונסקיל לא היה הבכיר הבריטי הראשון שהתרשם מרמת החיילּות הגבוהה

וספים, ציינו מ-המוספים ביישובים. כפי שצוין, כבר בקורסי ההכשרה הראשונים שנערכו לשוטרים

המוספים בטירת צבי עשתה  -מבקרים בריטים, את הרמתם הגבוהה של האנשים. פעילות השוטרים

בערך, הותקפה טירת צבי על   23:00בשעה    1938בפברואר    28-רבות כדי לחזק את הרושם הזה: ב

 מנעו מתגבורת   גשמים איש.    25-20-ידי קבוצת מתקוממים שהבולשת העריכה בדיעבד את מספרה ב

הספר התקשה גם הוא להגיע במהירות, ואנשיו הגיעו רק אחרי שהקרב -חיל  .של המשמר הנע להגיע

 
 . 5המלצות ברונסקיל, ע"מ   25
 . 1שם, ע"מ   26
 . 1-2שם, ע"מ   27
 . 2שם, ע"מ   28
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 דהסתיים. התוקפים ירו מאות כדורים לעבר נקודת היישוב, שהייתה שרוייה באפלה, אחרי שאח

הכדורים הראשונים שירו התוקפים, ניפץ את הזרקור שהיה על מגדל השמירה. התוקפים הצליחו  

א הקשר  לחדור  תעלת  לתוך  ירדו  אף  מהם  וכמה  ההיקפית,  התיל  גדר  באמצעות   –ת  נהדפו  אך 

רובים נמצאו ליד גופתו של   2נוספים.    4או    3אחד התוקפים נהרג, וככל הנראה נפצעו    29רימונים. 

למחרת הקרב התקיים אירוע פרידה מווקופ, ובין המוזמנים לאירוע, היה שרתוק. הוא   30ההרוג. 

שאן. האנשים -זו הייתה הופעה ראויה לציון, בהתיישבות הזאת ליד בית"מר לו:  כתב שווייבל א
. אחרי שהסתיים האירוע, כתב שרתוק, שדוד הכהן, ?"שלכם פעלו נפלא. האם יש ביניהם נפגעים

 31תפקודם של מגיני טירת צבי.  לעשעבד בצמוד לטגארט על מיגון הספר הצפוני, שמע ממנו שבחים  

 

 הרינגטון-ברונסקילהמלצות 
ליצור מערכת היררכית מסודרת, שכפופה למשטרת המנדט, אבל   ההמלצות של ברונסקיל נועדו 

בנוייה, מאומנת ופועלת, לפי מתכונת צבאית, כאשר הצעת ברונסקיל הייתה לבנות את מערך הגנת  

 32היישובים לפי מתכונתו של הצבא הטריטוריאלי בבריטניה. 

של   בתקן  בריטי  קצין  ברונסקיל,  הצעת  הארצDSPלפי  במטה  היושב  למפקח ,  ישירות  וכפוף  י 

שיטור כמפקד  יוגדר  המשטרה -הכללי,  ממסגרת  חלק  שאינן  היחידות  כלל  יפעלו  ותחתיו  העזר, 

תקניים -המוספים שאינם חלק ממערך הגנת היישובים, השוטרים העל-הסדירה, כלומר, השוטרים 

היה   שתוארו  זה,  לקצין  ישירה  בכפיפות  יפעלו  אלה,  ליחידות  בנוסף  ,  DSP-AUXוהגאפירים. 

, שיפקדו על מערך הגנת היישובים היהודים במחוזות. ASPשלושה קצינים בריטים בדרגת תקן של  

בפועל (כלומר, סרג'נטים -, יפעלו מספר קצינים  בריטים בדרגת מפקח או מפקחASPבכפיפות לכל  

גושי כשכל פלוגה כוללת כמה    33בריטיים שיקבלו דרגה זמנית של מפקח), שישמשו כמפקדי פלוגות,

יישובים, שכל אחד מהם יוגדר כמחלקה. מרמת גוש היישובים ומטה, נותר המבנה ההיררכי הקיים, 

יהודי.  קורפורל  יפקד  בודדת,  נקודה  כל  ועל  היישובים,  גושי  על  יפקדו  יהודים  סמלים  כלומר, 

של קבע, ובנוסף אליהם, ביחס  -מוספים שיהיו מגוייסי-בכפיפות לכל קורפורל יהיו מספר שוטרים

 34מיוחדים, אותם ניתן יהיה לגייס בשעת חירום. -, יהיו שוטרים1-ל 9

 391בנוסף ליחידות הנייחות, אימץ ברונסקיל את המלצות הרינגטון באשר ליחידות ניידות, שיכללו  

 35מוספים, שיהיו כולם מגוייסי קבע, שיעברו הכשרה ייעודית בהנחת מארבים. -שוטרים

 
מקורות,   – ימי חומה ומגדל יתד ראשונה בדרום עמק בית שאן", בתוך: מרדכי נאור (עורך),   –שלמה רוזנר, "טירת צבי   29

 . 105-104), ע"ע  1987צבי,  - (ירושלים: יד בןסיכומים, פרשיות נבחרות וחומרי עזר 
 ,  1938במרץ   1מבזק יומי של הבולשת,   30

MECA, Tegart Papers, Box 1 File 1. 
 , העמותה למורשת שרת. 1938במרץ   1משה שרת, רישום ביומן,   31
 . 118הראל, ע"מ - יצחקי 32
גורמי הפיקוד הבריטים שהיו אחראים על מערך הגנת היישובים היהודים, עד סוף תקופת המנדט)   כל ברונסקיל (ובעקבותיו  33

, כדי להגדיר את היחידות שתחת פיקודו של כל מפקח בריטי. התרגום הנכון ליחידה בסדר גודל  Companyהשתמש במילה 
היא  שכזה, הוא, "פלוגה". ביישוב היהודי, ובכל המחקרים שנכתבו בעברית על יחידות אלה, המילה שהייתה ועודה בשימוש,  

איש, ושמפקדיהם הם   100- כל אחת מהן עומד על כגדוד. מסיבה זו, למרות שנכון יותר לכנות יחידות אלה שסדר הגודל של  
אני אשתמש במילה "גדוד", אך המילה תופיע בפונט מודגש, כדי   – קצינים זוטרים בדרגה מקבילה לסגן, בשם "פלוגות"  

 להדגיש שאין מדובר בגדוד, במובן הצבאי המקובל, אלא בכינוי שניתן ליחידות אלה. 
 . 3המלצות ברונסקיל, ע"מ   34
 . 4מ  שם, ע" 35
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תנאי שני  קבע  ל- ברונסקיל  על  סף  שיפקדו  הבריטים  המשטרה  היישובים   גדודי קציני  הגנת 

 36היהודיים: רקע צבאי וידיעת עברית .

, הפך להיות, עם שינויים קלים בלבד, 1938התרשים הארגוני ששרטט ברונסקיל בהצעתו מספטמבר  

היישובים  "הגנת  הרשמי  השם  את  יקבל  שלימים  העבריים,  היישובים  הגנת  מערך  של  למבנה 

(היהודיים  "Jewish Settlements Defence – JSD ל"משטרת הפך  חודשים  מספר  שבתוך   ,(

 JSP –Jewish Settlements Police  .(37מי"ע ( –היישובים העבריים" 

, היו אימונים צבאיים בעיקרם, שיינתנו ליחידות השונות על האימונים, עליהם המליץ ברונסקיל

ממושכים  אימונים  סמוכים.  באזורים  שמוצבים  לגדודים  המשתייכים  בריטים  מדריכים  ידי 

ומורכבים יותר, הציע בורנסקיל לקיים במתקני הכשרה של הצבא, כשהדוגמא שהביא הייתה מתקן 

 38בנתניה. RUR-ההכשרה הסמוך למטה ה

ל המליץ להיעזר בסוכנות, שהוכיחה עצמה בהקשר זה, בכל הנוגע לציוד וזיווד הרכבים ברונסקי

שישמשו את משמרות הנעים, ובתחום אמצעי הלחימה, הוא שב ונשען על המלצות הרינגטון, על 

השוטרים עבור  חירום,  למחסני  והן  הקבע,  למגוייסי  הן  רובים,  להוסיף  יש  המיוחדים. -פיהן 

יהיה מחסן נשק זמין, שבאמצעותו יוכל, במקרה הצורך, לצייד   גדוד מפקד    ברונסקיל רצה שלכל

מיוחד, -את הגושים והיישובים שכפופים לו. גם סוג הנשק הטריד את ברונסקיל, שנתקל בשוטר

לי ידע איך להשתמש בכוונות שלו. ברונסקיל רצה  -שצוייד ברובה  ולא  יותר,  ישן  אנפילד ממודל 

דגם, ושהמגוייסים יוכשרו בשימוש בו. הדגם שרצה שיהיה ברירת    שהנשק במחסנים יהיה מאותו

הנשק התקני בגופי הביטחון הבריטיים בשני העשורים האחרונים, והנשק   –  SMLE-המחדל, היה ה

- שהיה הנפוץ ביותר בארץ. בנוסף לתוספת רובים, המליץ ברונסקיל על חלוקת נשק מסייע לשיטור

קל מקלעים  כלומר  ביישובים,  על המוסף  מקלעים  יציבו  מהיישובים  שחלק  רצה  ברונסקיל  ים. 

עמדות נייחות, וכן שעל כל רכב סיור של המשמר הנע, בין אם משוריין ובין אם לא (בהקשר זה,  

נגד מטעני חבלה),  והן  נגד נשק קל  הן  הוא המליץ לבקש מהסוכנות לפעול למיגון כלל הרכבים, 

מליץ לצייד בו מספר יישובים, כמו עין השופט וקיבוץ יותקן מקלע. נשק מסייע נוסף, שברונסקיל ה

 SMLE.39-אלונים, היה רובי רימונים ומדוכות לירי רימונים מרובי ה

תחום הקשר, בו זיהה ברונסקיל כשלים רבים, נועד לעבור שינוי מקיף: ברונסקיל רצה שמכשיר 

כמו כפר מנחם, עין גב אלחוט יותקנו בחלק מהיישובים שנמצאים בקצה האזור המיושב היהודי,  

וטירת צבי, שחלקן קיבל בהשאלה מכשירים מהמשטרה, אך לא הוסדרה הקמתה של רשת קשר 

על   המליץ  הוא  קשר,  מכשירי  של  בהתקנת  צורך  ראה  לא  ברונסקיל  שבהם  במקומות  מסודרת. 

השוטרים כדי -הכשרת  הבריטי.  בצבא  המקובל  הדגם  פי  על  איתות  בשיטות  במקום,  המוספים 

- זאת, הוא המליץ שספרי סימני האיתות הצבאיים הבריטיים יחולקו למטות גושי השיטור   ליישם

 המוסף.

וכן על החלפת    גדודברונסקיל המליץ גם על ציוד האנשים במדים אחידים, סמלים ייעודיים לכל  

שוטרים ושוטרים-הכובע:  הקולפאק, -מוספים  צ'רקסי,  פרווה  בכובע  כלל  בדרך  צויידו  מיוחדים 

 
 . 3שם, ע"מ  36
, בתוספת הערת שוליים בנוגע לשינויים הקלים שחלו במבנה בשנת  1938העבריים מסוף    תרשים מבנה משטרת היישובים ל 37

 . 10, ראה נספח  1942
 . 4המלצות ברונסקיל, ע"מ   38
 שם, שם.  39
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הלאבדומה   השוטרים  השוטרים-לשאר  שקיבלו  הקולפאק  והשוטרים-בריטים.  - המוספים 

המיוחדים, היה בצבע חאקי ולא בצבע שחור, אך סבל מאותם חסרונות משמעותיים: הוא היה חם  

ומאוד לא נוח בעיקר בתנאי פעילות מבצעית השוטרים היהודים גם לא אהבו אותו, כי ראו בעובדה 

 40השוטרים הבריטים, סוג של התנשאות קולוניאליסטית על "ילידים". שהוא חובשים כובע שונה מ

בנסיבות אלה, המליץ ברונסקיל על החלפת הקולפאק בכובע מתאים יותר, כאשר הצעתו הייתה 

רחב (-כובע  אוסטרלי". Slouch Hatשוליים  "כובע  בשם  בארץ  מוכר  שהיה  שהציע    41),  הכובע 

הו  RUR-ברונסקיל, היה בשימוש ה כן  ונבחר בסופו של דבר.ועל  ידו,  על  גירסא    42מלץ לשימוש 

: כאשר הגיעו ברידן ומחלקתו לעין חרוד, RUR-נוספת למקור השימוש בכובע, קשורה גם היא ב

  75ראו שאר לוחמי פלגות הלילה המיוחדות, את הכובעים שלהם, וביקשו לאמץ אותם. בעקבות  

שגם המערך החדש יבקש לאמץ כובעים המוספים שאימצו את הכובעים הללו, הוחלט  -השוטרים

הכוח  של  והרכבו  לציודו  בנוגע  ההחלטות  קבלת  במערכת  ברונסקיל  של  המרכזי  מיקומו  אלה. 

 החדש, מחזקים את ההנחה שהוא היה הגורם לבחירה בכובע. 

בספטמבר פגש שרתוק את טגארט, על פי בקשת טגארט. טגארט, ששב לארץ לבקשת היינינג,    23-ב

ובנוגע לבדיקת יכולתו של היישוב ביקש לדבר ע  ם שרתוק בנוגע לצרכי היישוב בתחום הביטחון 

להקצות כוח אדם למשימות ביטחון. מהרישום של שרתוק ביומנו עולה כי היה מעודכן לחלוטין  

בנוגע להמלצות ברונסקיל, ותמך בהן. טגארט עצמו הבהיר שיתמוך בכל רעיון שיאפשר לבריטים 

במתקו בלחימה  היישובים להתרכז  אבטחת  בסוגיית  בעצמם  לעסוק  שיצטרכו  מבלי  ממים, 

  43היהודיים. 

 

 הקמת מערך הגנת היישובים הארצי
ציין במסמך שלו, שברמת היישובים והגושים, מערך ההגנה היה קיים, במידה רבה, ומה   ברונסקיל

שני  יצירת  באמצעות  למשטרה  והכפתתו  שהציע,  לעקרונות  בהתאם  הרחבתו.  הוא  הוא  שנדרש 

חדשים  -דרגי בריטיים  בתקן  DSP-AUX  –פיקוד  ושלושה  בירושלים,  שיישב   ,ASP שיישבו  ,

), ויהיו ממונים על המפקחים שיפקדו על תשעה מעשרת ASP-JSPה (במחוזות יפו/לוד, נצרת וחיפ

 AUX-DSP.44-של מחוז ירושלים, יהיה כפוף ישירות ל גדודהמפקח שיפקד על ה – גדודיםה

בנוגע לזהותו של  ההחלטה הראשונה שנתקבלה אחרי ההחלטה להקים את הגוף החדש, הייתה 

הוא   1938בנובמבר    4-יד היה הרינגטון, אך ב מפקד הכוח כולו. אף על פי שהמועמד הטבעי לתפק

קשה לדעת מהם המניעים להחלטה זו, אך לא סביר  45מונה למפקד המחוז הדרומי (מחוז יפו/לוד).

ציוניות של הרינגטון, שכן התפקיד שקיבל, הוא בכיר בהרבה, -שהסיבה היא חשדנות בנטיותיו הפרו

ובעל משמעות גדולה בהרבה בכל הנוגע ליחסי השלטונות עם היישוב: המחוז הדרומי כולל את העיר 

ואת המרכז הכלכלי ש ביותר  לציין שלמרות שבמשרד היהודית הגדולה  כן חשוב  היישוב. כמו  ל 

 
, הייתה הפסקת השימוש בקולפאק,  1948במאי   14- ואכן אחת הפקודות הראשונות של משטרת ישראל, אחרי הקמתה ב 40

 והחלפתו בכובעי מצחייה, שאלפים מהם נותרו בארץ אחרי עזיבת הבריטים. 
 אביב הייתה חריג בהקשר זה, ושוטריה חבשו כובעי מצחייה, בדומה לשוטרים הבריטים. -משטרת תל  41
 . 104נוטרות, ע"מ ספר ה  42
 , העמותה למורשת שרת. 1938בספטמבר  23משה שרת, רישום ביומן,   43
",  Jewish Settlements Defence) קצין מטה במפקדת הצבא בארץ, "Simmonsדיווח של קולונל פרנק קית' סימונס ( 44

 . להלן: מסמך סימונס.Surrey History Centre QRWS 3/11/20,  1938בדצמבר   30
45 1938 November th19Force orders,  -ce and Prisons Poli 43658-. אמ"י, ל/ . 
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למפקד  מינויו  את  מנעו  לא  כאמור,  שאלה,  הרי  להרינגטון,  בנוגע  ספקות  בשעתו  עלו  המושבות 

המשטרה הכפרית הרכובה. כשסונדרס נתבקש להעריך את קציניו הבכירים, הוא כתב על הרינגטון 

 46שהוא מתאים לקידום במשטרת המנדט בכל דרך.

ה לתפקיד, היה או'רורק, שהרינגטון הועדף על פניו כמפקד המשטרה הכפרית הרכובה. גם מי שמונ

נראה   DSP-AUX-המניעים למינויו של או'רורק לא זוהו, אך ייתכן שהסיבה לכך הייתה שתפקיד ה

מטה זכו -שטח, וכפי שצויין, יכולותיו של או'רורק כקצין-היה יותר כתפקיד מטה מאשר כתפקיד

), Wighamית. או'רורק, לצד ברונסקיל ומחליפו, מייג'ור קאת'ברט ארתור וויגהאם (להערכה כלל

בהתאם  המנדט:  של  סיומו  עד  ממש  להתקיים  שהמשיכה  המערכת,  את  בפועל  שבנו  אלה  היו 

להסכמות בין הסוכנות לממשלת המנדט ופיקוד המשטרה, הוקמה וועדה, "וועדת הגנת היישובים 

(באמצע   DSP-AUX- ), שבראשה עמד הJewish Settlements Defence Committeeהיהודיים" (

), ולצידו כיהנו בה נציג מפקדת הצבא ונציג ”DSP-“X-שנות הארבעים הבריטים שינו את תוארו ל

הסוכנות. הוועדה נועדה להתכנס באופן קבוע ולדון בנושאים שעל הפרק, במטרה להתוות מדיניות 

שע פרטניות  בסוגיות  לטיפול  או'רורק, במקביל  בהשתתפות  הוועדה,  של  הראשונה  ישיבתה  לו. 

ב התקיימה  וגורדון,  הכל  1939במרץ    9-ברונסקיל  בסך  מתועדות  וברישומים  ישיבות,   85, 

ב התקיימה  שבהן  ברונסקיל   1947.47בנובמבר    6-שהאחרונה  או'רורק,  של  המכריע  חלקם  על 

ים, תעיד העובדה שעד לסיום תפקידו (ואחריו וויגהאם) וגורדון בעיצוב משטרת היישובים העברי

שהתקיימו בסך הכל לאורך    85-דיונים מתוך ה  58, קיימה הוועדה  1940של וויגהאם בוועדה, בסוף  

מדיוני הוועדה שקבעה את אופן התנהלות משטרת היישובים   62%-שנות קיומה. כלומר, למעלה מ  9

דיוני הוועדה הראשונים קיבעו   העבריים ברמה הארצית, התקיימו בשנתיים הראשונות לקיומה.

  48יסוד של הכוח החדש: -מספר עקרונות

 הפיקוד הוא אך ורק בידי המשטרה. היא אחראית לארגון, תעסוקה, אימונים ומשמעת. .1

 הסוכנות תתווך בין המשטרה  לבין היישובים.  .2

 במצב רגיל, גיוס מועמדים לשירות, ייעשה באמצעות הסוכנות. .3

צעי לחימה, כגון תחבורה, או אמצעי מיגון, לא בהכרח יושתו הוצאות שאינן שכר או אמ  .4

השדרוגים  את  לממן  לה  ולאשר  לסוכנות  להמליץ  יוכל  הכללי  והמפקח  המשטרה,  על 

 המוצעים. 

החברים הקבועים בה, אך במהלך השנה הראשונה לקיומה הוזמנו   3ברוב הדיונים של הוועדה ישבו  

, 1  גדודם של משטרת היישובים העבריים, וכן מפקד  לדיונים רבים גם שלושת הקצינים המחוזיי

 49שלא היה כפוף למפקד מחוזי.

משרתי   176-ל  85של משטרת היישובים העבריים מנתה בין    גדודיםהמצבה של כל אחד מעשרת ה

 מגוייסים בדרגים השונים.   14,500-שוטרים מיוחדים. המערך כולו מנה כ 2,367-ל  340קבע ובין 

 

 

 
 . 136-137), ע"ע  2011קרויזר ( 46
 . 4259/18-, אמ"י, מ1947בנובמבר   6- ו  1939במרץ   9סיכום דיוני וועדת הגנת היישובים היהודיים,   47
 , שם. 1939במרץ   9סיכום דיון וועדת הגנת היישובים היהודיים,   48
 , שם. 1939בספטמבר  19סיכום דיון וועדת הגנת היישובים העבריים,  49
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 1938סוף  –מצבת משטרת היישובים העבריים בעת הקמתה : 10טבלה 

שוטרים  קבע-משרתי גדוד המחוז 

 מיוחדים 

 סה"כ 

כוח 

 אדם

 רובים

 - - - סה"כ  נוטרים קורפורלים  סרג'נטים  - -

 1 ירושלים 

 ם)-(י

5 23 57 85 1,900 1,985 325 

 

 

יפו + 

 שכם

2 

 (הדרום) 

5 36 107 148 2,367 2,515 544 

3 

 (השרון) 

6 37 107 150 1,975 2,125 509 

(עמק  4

 חפר) 

6 40 124 170 2,130 2,300 571 

 

 

 חיפה 

5 

 (הכרמל) 

9 25 142 176 1,108 1,283 585 

6 

 (זבולון) 

6 19 138 163 1,157 1,320 662 

 

 

 

 

 נצרת

7 

 (יזרעאל) 

7 18 71 96 575 671 271 

8 

 (גלבוע) 

5 14 79 98 645 743 396 

9 

 (הירדן) 

8 22 111 141 925 1,066 493 

(גליל   10

 עליון) 

3 7 52 62 340 402 154 

 4,510 14,411 13,122 1,289 988 241 60 סה"כ  -

 

גושים, בפיקודם של סרג'נטים,   6-4כלל    גדודכפי שהיה טרם הקמת משטרת היישובים העבריים, כל  

) גושיים"  כ"סמלים  והמשמרות Group Sergentsשהוגדרו  היישובים  מפקדי  פעלו  ותחתיהם   ,(

על   ו   344הנעים, שפיקדו  יחידות משטרת   50המשמרות הנעים.   62-נקודות היישוב  סדר הכוח של 

.  1938היישובים העבריים הביא לידי ביטוי את היקף ההתעצמות מאז סייר שם הרינגטון, באוגוסט  

והספר נצרת  במחוזות  שביישובים  ציין  הרינגטון  ישנם  -למשל,  מוספים -שוטרים  227הצפוני, 

ו בסוף    51רובים.   1,049-בתשלום  זאת,  היו    1938לעומת  יישובים  מוספים -שוטרים  973באותם 

- במספר הרובים. מעבר ל  25%בכוח האדם הזמין, ושל    75%גידול של    –רובים    1,314-בתשלום ו

כ  4,510 ביישובים,  מאוחסנים  שהיו  ה  400-הרובים  במפקדות  אוחסנו  נוספים  , גדודיםרובים 

 
 .459ריבלין, ע"מ  50
 באוגוסט).  19דיווח הרינגטון (  51
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המפק של  הבלעדי  דעתו  לשיקול  נתונה  הייתה  ליישובים,  יועבדו  נסיבות  באיזה  ד כשההחלטה 

בנוסף לנשק האישי, צויידו יחידות רבות של משטרת היישובים העבריים, גם    52הבריטי במקום.

בנשקים מחלקתיים, בהתאם להמלצות ברונסקיל, ובמימון הסוכנות נעשה מהלך למגן את רוב כלי  

 53הרכב של המשמר הנע. 

של הסדרה. קורסי   נושא האימונים, שטופל באופן חלקי כל זמן שלא היה מערך ארצי, עבר תהליך

והחלו לצאת  גושיים, תוכננו  ולסרג'נטיים  וסרג'נטים מקומיים  למגוייסים, לקורפורלים  הכשרה 

צבא  ידי מדריכים מיחידות  על  ניתנה  בקורסים הראשונים ההדרכה בתחומים הצבאיים  לפועל. 

ורס סדירות, ששהו באזור; בעוד שבתחומים המשטרתיים הדריכו שוטרים מהמשטרה הרגילה. ק

ההכשרה הבסיסי נמשך כחודש, ותכניו ממחישים את המיקוד בהכשרת הפרט בעיקר בתחומים 

שעות מתוכן היו קשורות במינהלה   17-שעות לימוד, ש  206הקשורים בחיילּות:  לקורס כולו הוקצו  

שעות עסקו בהכשרות נשק (כולל   135-שעות עסקו בלימוד תפקידי המשטרה, ו  54ונושאים כלליים,  

רימוני  נשק כמו  מובהק,  ואימונים -צבאי  טופוגרפיה,  לימוד  בשטח,  תרגולות  ומקלעים),  יד 

 54גופניים. 

 

 1942-1939 –ימי החרדה"  200"-ממשלת המנדט ומשטרת היישובים העבריים בין "הספר הלבן" ל
. בתקופה 1939-1938, והוקמה בפועל בחורף  1938סתיו  -משטרת היישובים העבריים תוכננה בקיץ

בצבא,   זו בעיקר  הבריטים,  של  והדחיפות  הצורך  תחושת  את  וחיזק  לשיאו,  הערבי  המרד  הגיע 

בהקמת כוח יהודי יעיל, שייקח על עצמו משימות הגנתיות, ויאפשר לצבא להתמקד בהכרעת המרד. 

סמוך להשלמת תהליך הקמת משטרת היישובים העבריים, החל המרד הערבי להתפורר במהירות. 

המרד,   בריטניה, התפוררות  תתמודד  עימו  הבא  הגדול  שהאתגר  הבריטית,  בצמרת  ההבנה  לצד 

נמצא באירופה, הביא להחלטה על שינוי מדיניות משמעותי, שבא לידי ביטוי בפרסומו של "הספר 

, שהיישוב היהודי ראה כבגידה. שינוי המדיניות הבריטית התרחש בהדרגה על  1939הלבן" במאי  

יד באופיו, וכך  קרה שבזמן שהממשלה הכריזה על כוונתה לאסור  פני מספר חודשים ולא היה אח

פעלו גופי   –רכישת קרקעות על ידי יהודים, וכן לאסור עליית יהודים לארץ באופן כמעט מוחלט  

 הביטחון להקים מה שהיה בפועל, ז'נדרמריה יהודית. 

במניע שהושקע  והולך  הגדל  המאמץ  היה  הבריטי  המדיניות  לשינוי  בולט  בלתיביטוי  עלייה  -ת 

בלתי  להגירה  וסיוע  לדין, באשמת קבלת שוחד  הועמד  זה,  על רקע מאמץ   ASPחוקית,  -חוקית. 

הארי גודארד, מפקד מרחב טול כרם, שהתגורר בתל אביב, ילדיו למדו במסגרות חינוך יהודיות, 

של    המוסף היהודי בראשית המרד. במחצית הראשונה-והיה, כאמור, מבוניו הראשונים של השיטור

הואשם גודארד, שהמרחב שלו כלל גם את חוף נתניה, בסיוע פעיל לפעילות העפלה של המפלגה    1939

שני  מיודד.  היה  ועימו  הכיר  אותו  זליגמן,  מקס  הדין  עורך  לצד  לדין  והועמד  הרוויזיוניסטית, 

כן הנאשמים הורשעו בדין, זליגמן ישב תקופה קצרה בבית הסוהר, וגודארד הורד בדרגה ולאחר מ 

 
 . 4259/18- , אמ"י, מ1939במרץ  28סיכום דיון וועדת הגנת היישובים היהודיים,   52
 , שם. 1939במאי  30סיכום דיון וועדת הגנת היישובים היהודיים,   53
 . 1324/10- קורס טירונים", ללא תאריך, אמ"י, מ  – "משטרת היישובים העבריים  54
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משפט גודארד וזליגמן, שהתקיים ימים ספורים אחרי פרסום הספר הלבן     55פוטר ועזב את הארץ. 

 עורר כעס גדול בציבור היהודי, שרובו ראה את העלייה היהודית לארץ, כזכות בלתי ניתנת לערעור. 

מטרות   תקף  הערבי  המרד  שלאורך  הלאומי,  הצבאי  הארגון  כאשר  החמירה  ערביות, ההסלמה 

יעדים שלטוניים, כמו מחלקת ההגירה, סניפי 1939אזרחיות ברובן, החל, בראשית קיץ   , לתקוף 

הבולשת הצליחה לאתר ולעצור כמה מבכירי הארגון, ולאחר שהארגון טען כי קצינים   56דואר ועוד.

) קרנס  ראלף  מפקח  היהודי,  המדור  ראש  ובראשם  הם Cairnsבבולשת,  מחבריו,  כמה  עינה   ,(

  1939.57באוגוסט  26-התנקשו בחייו ב

ז'נ של  בקיומה  והצבא  הממשלה  של  הצורך  את  מאוד  הפחיתה  הערבי  המרד  דרמריה היחלשות 

יהודית, ועל רקע ההסלמה ביחסים בין היישוב היהודי בארץ, לבין שלטונות המנדט, החלה לצוף 

חוקיים ביישוב, ובראשם "ההגנה". לאורך קיץ וסתיו -מחדש שאלת הנשק שהוחזק בידי גופים לא

החלו בממשלת המנדט ומטה הצבא לדון בהפחתת כלי הנשק החוקיים שבידי היהודים, כל   1939

ן שהנשק של "ההגנה" לא נמסר לשלטונות. פתיחת מלחמת העולם השנייה לא הביאה לכל שינוי, זמ

-החדש, לוטננט  GOC-, דרש ה1939חברי "ההגנה" בנובמבר    43הספר עצר  -ואחרי שסיור של חיל

  58), פעולה מאסיבית לצמצום כלי הנשק ביישובים היהודיים. Barkerנרל מייקל בארקר (ג

ממשלת המנדט לדון בשאלת צמצום מצבת כוח האדם, ומאגר הנשק שברשות   על רקע זה החלה

 4-של וועדת הגנת היישובים העבריים, שהתקיימה ב  36-משטרת היישובים העבריים. בישיבתה ה

, 1939בנובמבר    9-הודיע או'רורק כי בהתאם להנחייה שניתנה על ידי המטה הארצי, ב  1939בדצמבר  

פיקוד משטרת היישובים העבריים בהרכבו המלא (כלומר, גם שלושת   בתוך שבועיים צריך להתכנס

האדם.  JSP-ASP-ה בכוח  לקיצוץ  פרטניות  הצעות  ולהביא  כעבור   59במחוזות),  שהתקיים  בדיון 

פקודה  התקבלה  האדם,  בכוח  הקיצוץ  בדבר  דיונים  להמשך  שבנוסף  או'רורק  הודיע  שבועיים, 

ה היישובים  במשטרת  הנשק  המצבת  את  ללצמצם  עד  שיגיע  בהיקף  הנימוק 50%-עבריים,   .

לקיצוצים היה שמצב הביטחון ביישובים השתפר במידה כזו, שאין הצדקה להמשיך להחזיק בהם 

את אותה כמות של נשק. גורדון ציין שהוא לא יכול להתייחס להחלטה הזו בצורה עניינית, מכיוון 

להתייעץ   עליו  כן  ועל  פוליטיים,  הם  לה  המניעים  המדינית שלדעתו  במחלקה  עליו  הממונים  עם 

 60בסוכנות.

, יצאו לפועל הקיצוצים בתקן כוח 1940חרף מחאות הסוכנות, במהלך החודשים הראשונים של  

 1,073.61-ל 1,275-מ - 16%-האדם הקבוע, והיקפם עמד על קרוב ל

פעולות ג'פרי מורטון,    ASP  62על רקע המגמה של עימות מחריף, יזם מפקד הבולשת במחוז לוד, 

לא נשק  אודות -לאיתור  מידע  לו  למסור  והציע  למורטון  פנה  אופלר  אוסקר  בשם  יהודי  חוקי: 

 
 . 362-383), ע"ע 1957(תל אביב: מכון ז'בוטינסקי,   ספר עלייה ב' –אף על פי  ליטאי,  -חיים לזר להרחבה ראה: 55
56 9193 ulyJ st1Force orders,  -Police and Prisons 1/9365- . אמ"י, ל . 
 . וגם:  146, ע"מ חרובי  57

Wagner, part 5373 of 8709. 
 . 48-49ע"ע   ),2007אייל (  58
 . 4259/18-, אמ"י, מ 1939בדצמבר  4סיכום דיון וועדת הגנת היישובים היהודיים,   59
 , שם. 1939בדצמבר  19סיכום דיון וועדת הגנת היישובים היהודיים,   60
, והמלצות להגדלה מחודשת של התקינה,  1940ויולי    1939העבריים בדצמבר  טבלת תקינת כוח אדם במשטרת היישובים   61

 . 4259/18-, אמ"י, מ 1940ביולי   15
 1940/1939שמו של מחוז יפו/הדרום, שונה למחוז לוד, במהלך   62
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אופלר, על פי אחד המקורות,    63מיקומם של מחסני נשק מחתרתיים של "ההגנה", בתמורה לכסף.

היה דודו של מפקד נקודת משטרת היישובים העבריים במשמר השלושה, קורפורל חיים לייטנר, 

חדשה שהוקמה בין יבנאל ובית גן, וידע שבנקודה נבנה מחסן נשק מחתרתי. מורטון ביקש מושבה  

אישור מהמטה הארצי לביצוע הפשיטה. העובדה שיעד הפשיטה היה מתקן משטרתי, שבנוסף לכך 

שהתקבל  אחרי  במיוחד.  לרגישה  הפעולה  את  הפכה  מורטון,  של  למחוז  מחוץ  ממוקם  היה  גם 

איתרו הוא ואנשיו מחסן חבוי עמוק מתחת   1940בינואר    16-את הפשיטה ובהאישור, הוביל מורטון  

לרצפת הנקודה. הנשק שהיה במקום הוחרם, ומפקד הנקודה נעצר והועמד לדין פלילי, שבסופו נדון 

שמן, שאופלר דיווח -שבוע מאוחר יותר הוביל מורטון פשיטה על כפר הנוער בן  64שנות מאסר.  8-ל

 65חוקי.-ישובים העבריים בתוכו, הוסתר נשק לאשגם בנקודת משטרת הי

"ההגנה" השקיעה מאמצים רבים באיתור האחראי להעברת המידע לבריטים, ואחרי לפחות מקרה 

הצליחה "ההגנה" לזהות את אופלר כמי שהעביר למורטון את המידע אודות   66אחד של זיהוי שגוי,

שמן), ולאחר -לבין חשיפת המחסן בבןהמחסן במשמר השלושה (ככל הנראה, הם לא קישרו בינו  

 67שנחקר, הוא נורה ונהרג. 

-מורטון, שהיה משוכנע כי אם יחפש בכל נקודות משטרת היישובים העבריים, הוא יאתר מחסני

שקיבל  מידע  בעקבות  ירושלים,  במחוז  נוספת  לפשיטה  אישור  ביקש  נוספים,  מחתרתיים  נשק 

עד שנתקבל האישור, הנשק, במידה והיה שם קודם, מאופלר, בטרם זה נהרג, אך בקשתו התעכבה.  

 68הועבר משם. 

חוקי שבידי היהודים והערבים בארץ, -, אחרי דיון בקבינט, בשאלת הנשק הלא1940בפברואר    12-ב

הוחלט להימנע מפעולה גורפת לאיתור הנשק, אך גם לא להתעלם מהבעייה לחלוטין. הבריטים לא 

ות עלהיתפש כמי שמעלימים עין מהפרת חוק ברורה. משמרצו לעורר התקוממות, אך גם חששו  

 69ההחלטה הייתה שחיפושי נשק יימשכו, אבל רק כאשר יש מידע מודיעיני נקודתי היכן הוא נמצא.

יהודים  יכולתם של  על אישורו של חוק שהגביל מאוד את  ישיבה קיבל הקבינט החלטה  באותה 

לרכוש קרקעות ברוב שטח המנדט, וסביר שההבנה שחוק זה יגביר את הזעם ביישוב היהודי, היה 

 אחת הסיבות להימנעות הקבינט מקבלת החלטה על מהלך גורף של חיפושי נשק ברחבי הארץ. 

במתק הנשק  המשטרה, תפיסת  פיקוד  את  מאוד  הדאיגה  העבריים,  היישובים  משטרת  של  נים 

חוקי ביישוב, הוא יחליף את הנשק החוקי -וסונדרס פרסם פקודה, שקבעה שבמידה ויימצא נשק לא

 
63 Morton, p. 119. 
64 February 1940 rd3Force orders,  -Police and Prisons וגם:   . 3/9365- . אמ"י, ל 

Morton, pp. 119-120. 
, אך המקור  1940בינואר   6-יהודה שהתבסס עליו, כתבו שהפשיטה התבצעה ב-; ונחמן בן 126סת"ה (כרך שלישי), ע"מ  

 . ראה גם: 1940בינואר  16- הבריטי בן התקופה, פקודות המשטרה, מציין את ה
  Nachman Ben-Yehuda, Political Assassinations by Jews: A Rhetorical Device for Justice (New 

York: State University of New York Press, 1992), pp. 159-160. See: Ben-Yehuda. 
65 Morton, p. 120. And:  

 . 148חרובי, ע"מ  
 .  148-149  עיצחקי, ע"  66

שמסר את הידיעה על מיקומו.  יצחקי תיאר כיצד השתתף בחטיפתו וחקירתו האלימה של אחד מבוני מחסן הנשק, שנחשד כמי 
 רק בתום שבוע של חקירה, השתכנעו החוקרים שהאיש לא היה מעורב. 

67 160.-Yehuda, pp. 159-Ben 
68 Morton, p. 120. 
 . TNA/CAB/65/5/39, 1940בפברואר   12,  39דיון קבינט מס'   69
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בו. ב  70שנמצא  העבריים  היישובים  הגנת  וועדת  בישיבת  או'רורק  הודיע  זו  להנחייה   19-בהתאם 

רמנים שנתפסו במשמר השלושה, יחליפו את הרובים המשטרתיים הרובים הג  11, כי  1940בפברואר  

במסגרת הידוק הפיקוח על פעילות   71שנמצאים כרגע בנקודת משטרת היישובים העבריים במקום.

לוויגהאם לפעול לעדכון פקודות הקבע של משטרת   GOC-משטרת היישובים העבריים, הורה ה

ם לפעול אך ורק במרחבים הסמוכים ליישובים היישובים העבריים, כדי לקבע במפורש את סמכות

 72שבהם הם מוצבים. 

מערכת היחסים בין ממשלת המנדט והממשלה הבריטית בכלל, לבין   1940לקראת תחילת אביב  

משמעיים של  - הנהגת היישוב, הייתה בשפל. עם זאת, וחרף העובדה שהתגלו לפחות שני מקרים חד

שוטרים בלתי-מעורבות  בפעילות  נגד -מוספים,  משמעותית  מפעולה  נמנעה  הממשלה  חוקית, 

, 1939יים, ואפילו הקיצוץ הדרמטי במצבת כלי הנשק, שדובר עליו בסוף  משטרת היישובים העבר

 לא יצא לפועל. 

חוקי, למרות שהיו ראיות -דיון הקבינט שבו הוחלט שלא לפעול באופן גורף במטרה לאתר נשק לא

ברורות לכך שהוא קיים, ושגורמים שמקבלים שכר מהממשלה, היו מעורבים בהסתרתו, מסביר 

היו הבריטים במצב מלחמה עם   1939שבו היו נתונים הבריטים: מאז ספטמבר    את המצב המורכב

חודשים, לא ביצעו   8-גרמניה הנאצית, ורוב הצבא הבריטי נפרס בצפון צרפת, אך במשך למעלה מ

הצדדים כל מהלך התקפי בחזית זו, ומצבם של הבריטים נראה סביר. הם אמנם עודדו גיוס לצבא 

שעו הסכימו  ואף  לאהבריטי,  להם -לים  חוקי  הגירה  אישור  יקבל  לצבא,  שיתגייסו  חוקיים 

חירום. מצד -אך  פעילות הגיוס הבריטית בארץ, לא הייתה גיוס  73ולמשפחותיהם בתום המלחמה, 

שני, לבריטים לא היה עניין להחמיר את המצב בארץ, שהיה מתוח מאז ההכרזה על הספר הלבן. 

אמרי מתגובה  דאגה  הביע  גם  מהקבינט  החדש. חלק  הקרקעות  לחוק  נזעמת  נראה   74קנית 

חוקיים, ומשמעות דרך ביניים -שהבריטים חיפשו דרך ביניים, בכל הנוגע לנשק והארגונים הבלתי

 הייתה הימנעות מפעולה דרמטית. –זו, בכל הנוגע למשטרת היישובים העבריים 

במאי מהותי  באופן  השתנה  זה  ב1940יוני  -מצב  ב   10-.  הגרמנים  פתחו  בחזית במאי  התקפה 

המערבית, ובתוך שבועיים וחצי הכריעו למעשה את בריטניה, צרפת, הולנד ובלגיה. הצבא הבריטי 

מאנש, אך איבד את רוב ציודו. צרפת, הולנד ובלגיה יצאו -הצליח לסגת ברובו אל מעבר לתעלת לה

למלחמה   הצטרף  הברית,  בעלות  חולשת  את  שזיהה  איטליה,  ומנהיג  המלחמה,  מן  לצד למעשה 

 התיכון. -ביוני, והביא בכך את המלחמה אל המזרח 10-הגרמנים, ב

כניסת איטליה למלחמה, הייתה בעלת פוטנציאל להתסיס מחדש התקוממות ערבית: לאורך שנות 

בריטית ברחבי המזרח התיכון, באמצעות תחנת הרדיו -השלושים שידרו האיטלקים תעמולה אנטי

נתון זה, והעובדה שהמושבות האיטלקיות באתיופיה ולוב בשפה הערבית, שהפעילו מהעיר בארי.  

איימו באופן ממשי על הנוכחות הבריטית  באיזור, הביאה את הבריטים לשנות את גישתם ביחס 

הבלתי  הביטחוניים -לנשק  בצרכים  המהותי  לשינוי  בנוסף  היהודיים.  ביישובים  שהיה  חוקי 

 
 . 49), ע"מ 2007אייל (  70
 . 4259/18-, אמ"י, מ1940בפברואר  19היהודיים,  סיכום דיון וועדת הגנת היישובים   71
בפברואר   19-ו  1940בפברואר  12,  1940בינואר  29,  1940בינואר  23סיכומי דיוני וועדת הגנת היישובים היהודיים,   72

 . 4259/18- , אמ"י, מ1940
 . 7/4475-, אמ"י, מ1940בינואר  18החלטות המועצה המבצעת של הנציב העליון,   73
 . TNA/CAB/65/5/39, 1940בפברואר   12,  39דיון קבינט מס'   74
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), שניסה לפתור את Giffardג'ורג' ג'יפארד (גנרל  -חדש, לוטננט  GOCמונה    1940הבריטיים, במרץ  

במאי הוא זימן לפגישה את ראשי המפלגות  15-חוקי באמצעות יוזמה חדשה: ב-שאלת הנשק הלא

חוקי, או לפחות להצהיר על מספר כלי -השונות ביישוב היהודי, וקרא להם למסור את הנשק הלא

שטרת היישובים העבריים תישאר חוקיים שבידי היישוב. הוא הבטיח בתמורה כי מ-הנשק הלא

הלא מהנשק  וחלק  הנוכחית,  היישובים. -בגודלה  ברשות  ויושאר  כחוק  יירשם  בהנהגת   75חוקי, 

- היישוב לא הייתה תמימות דעים בנושא זה, אך בטרם נדרשו להעביר תשובה סופית, הוחלף גם ה

GOC  לוטננט ומחליפו,  גודווין-החדש,  (-גנרל אלפרד  ), שנכנס לתפקידו Godwin-Austenאוסטן 

, כי כרגע לא יתבצעו חיפושי נשק ביישובים  1940ביולי    9-, אמר בדיון מפקדים פנימי ב1940ביולי  

 76היהודיים. 

אוסטן הוחלף גם הוא אחרי פחות מחודשיים בתפקיד), ראו את  -הן ג'יפארד והן מחליפיו (גודווין

ביוני,   4-פני פלישת כוחות אויב. בעיקר משימתם בהכנות למצב שבו יהיה צריך להגן על הארץ מ

להכנת  בנוגע  דיון  ג'יפארד  זימן  בעיצומו,  היה  המערבית,  בחזית  הבריטיים  הכוחות  פינוי  כאשר 

יביא  על האיים הבריטיים,  ידעו שהאיום הגרמני המיידי  ואנשיו  פלישה. הוא  הארץ למקרה של 

ר זה עלה לראשונה הרעיון של בסבירות גבוהה, לצמצום במספר החיילים הבריטיים בארץ, ובהקש

שימוש במשטרת היישובים העבריים. ג'יפארד הבהיר שאין לו כוונה לתמוך בהגדלת סדר הכוח של 

משטרת היישובים העבריים, או להפעילם הרחק מהגזרה הקבועה שלהם, אבל הם יופעלו כחלק 

שמ העובדה  לציון  ראוייה  בארץ.  שיוצנחו  אוייב  כוחות  עם  שיתמודד  היישובים מהמערך  שטרת 

ישירה בכוחות אוייב, במידה -העבריים, הייתה הגוף הלא  צבאי היחיד שהוזכר בהקשר ללחימה 

 77ואלה יפלשו לארץ.

יולי    על רקע זה פנה גורדון לאו'רורק , בבקשה להחזיר את מספרם של 1940ולמייג'ור, בראשית 

1937-בשנים    78איש, כפי שהיה, כך טען גורדון,   2,860גודל של  -המוספים ביישובים לסדר-השוטרים

וועדת הביטחון   79. או'רורק התחייב להעביר את הפנייה לוועדת הביטחון של ממשלת המנדט. 9361

יישובים העבריים, אבל הגבילה את ההגדלה להיקף של עד  הסכימה להגדיל מחדש את משטרת ה

 80איש.  1,280-הגדלה שבפועל החזירה את התקינה לגודלה הקודם, של כ - 20%

אוסטן, לימדו כי בקיץ -ההחלטה על הגדלה מחודשת של מצבת כוח האדם, לצד הודעתו של גודווין

מגישה של הכלה,   –ובים העבריים  , חל שינוי בהתייחסות השלטונות הבריטיים למשטרת הייש1940

לגישה של תמיכה ועידוד. מגמה זו הלכה והתגברה, ככל שהחמיר המצב הביטחוני במזרח התיכון, 

הופצצו ערי החוף מספר פעמים על ידי   1940וגבר האיום הישיר על הארץ. ביולי, אוגוסט וספטמבר  

 
 . 53-54), ע"ע 2007( אייל  75
 . TNA/WO/169/147, 1940ביולי   9סיכום דיון על המצב הצבאי בארץ,   76
 , שם. 1940ביוני   4רישומים מתוך מפגש מפקדים במפקדה הבריטית העליונה בארץ,   77
המוספים ביישובים בתקופת המרד הערבי, רק במידה וסופרים את כל  - טענת גורדון הייתה מדוייקת, בנוגע למספר השוטרים 78

עזר ביישובים, כלומר גם כאלה שלא קיבלו שכר. מאידך, במידה ומציבים מול מספר זה, את  -הדרגים השונים של משטרת 
 הרי שהמספר הכולל דווקא גדל בהשוואה לאותה תקופה.   –  1940- מספר השוטרים המיוחדים במשטרת היישובים העבריים ב

 . 4259/18- , אמ"י, מ1940ביולי   1סיכום דיון וועדת הגנת היישובים היהודיים,   79
ביולי   13, למפקדי החטיבות, אודות שינויים בארגון משטרת היישובים העבריים, 1- דיווח של קצין בדיוויית הפרשים ה 80

 , שם. 1940
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א  משמעויות  בעל  מפעל  בחיפה,  הזיקוק  ובתי  איטלקיים,  המלחמה מטוסים  למאמץ  סטרטגיות 

   81הבריטי, נפגעו קלות.

יותר את התחושה שארץ  עוד  חיזקו  ולבנון  סוריה  כולל  צרפת,  וישי במושבות  התבססות שלטון 

ישראל נמצאת כעת ממש בקו החזית. מבחינת הבריטים חייב הדבר עידוד משמעותי של פעילות 

 82של פלוגות סדירות. הגיוס לגופי הביטחון, ובראשם הצבא לצבא, והחלה הקמתן

הגיוס לצבא הסדיר, הגם שהיה שנוי במחלוקת ביישוב, בעיקר סביב שאלת הקמת יחידות יהודיות, 

תומכות או  לוחמות  יחידות  לה  -היותן  או מחוצה  והצבתן בארץ  היה משמעותי מאוד   –לחימה, 

ברור שיינתן מבחינת משטרת היישובים העבריים: מרגע שנפתח מיזם לגיוס לצבא הבריטי, היה  

גם  ולמעשה  העבריים,  היישובים  למשטרת  גיוס  חשבון  על  גם  לשם,  מתגייסים  להפנות  תיעדוף 

משרתים במשטרת היישובים העבריים (אנשי קבע ושוטרים מיוחדים כאחד) החלו לפנות בבקשות 

  83להתפטר ממשטרת היישובים העבריים, ולעבור לצבא.

המוסף -של תפקידי השיטורבתדמיתם  בריים בפרט, והירידה בתדמיתה של משטרת היישובים הע

בכלל, התרחשה דווקא כאשר חוות הדעת של פיקוד המשטרה על תפקוד יחידות משטרת העבריים, 

העבריים  היישובים  יחידת משטרת  של  לתפקודה  שניתנו  השבחים  היו  לכך  דוגמא  חיוביות.  היו 

 1940.84סט באוגו  6-בקריית חיים, במהלך ההפצצה האיטלקים בחיפה ב

הנזק למשטרת היישובים העבריים, לא היה קשור בקשיים במילוי תקני כוח אדם (למרות שמפעם 

נוצר מחסור ביחידות השונות, עקב עזיבה לטובת גיוס לצבא), אלא גם בכל הנוגע ליכולת לפעם  

ה שכר בעייה נוספת היית  85להצליח לגייס אך ורק את האנשים שהמשטרה והסוכנות רצו שיתגייסו.

שיטור  וביחידות  הרגילה  במשטרה  מקביליהם  משל  נמוך  שהיה  והסרג'נטים,  הקורפורלים  - של 

ב בדיון שהתקיים  הציעו,  והוועדה  או'רורק  , להשתמש בתקציב 1940בפברואר    4-מוסף אחרות. 

, 1940אך עד קיץ    –שנותר אחרי צמצום מצבת כוח האדם, כדי להשוות את שכר הנגדים למקבילים  

 86דבר, וכאשר הוגדלה המצבה מחדש, ירדה מהפרק העלאת השכר. לא נעשה

לוטננט  1941בתחילת   בדרגת  לצבא  והושאל  תפקידו,  את  או'רורק  ביטחון  -עזב  כקצין  קולונל, 

בניגוד לאו'רורק, מחליפו מעולם לא שירת    87הציבור בשטחים שכבשו הבריטים במזרח אפריקה. 

ורק הגיע לארץ עם הז'נדרמריה הבריטית, וכמוהו הוא בתפקידי מטה: אריק ג'יימס, בדומה לאו'ר

. גם ג'יימס פיקד על מספר מרחבים, 1926בשנת    ASP-שירת בה כקצין, ועבר למשטרת המנדט כ

, גם 1938-אך בניגוד לאו'רורק, הוא המשיך במסלול שכלל אך ורק תפקידי פיקוד ברמת המרחב ומ

המחוז.  כ  88ברמת  החדש  לתפקידו  נכנס  זה  1941במרץ    20-ב  DSP -AUX-ג'יימס  בשלב  כאשר   ,

 
. וגם: מחבר לא ידוע,  1, ע"מ  1940ביולי  25,  דבר פצועים קרבנות ההתקפה על חיפה",   88הרוגים   46ידוע, "  מחבר לא  81

 . 1, ע"מ 1940בספטמבר  10,  הארץ"הפצצה אכזרית וזדונית על תל אביב", 
 העמותה למורשת שרת., 1940בספטמבר   12משה שרת, דברים בישיבת הנהלת הסוכנות,  82
 .428ספר הנוטרות, ע"מ  , העמותה למורשת שרת. וגם: 1940בדצמבר   17מכתב ממשה שרת לחיים ויצמן,   83
 . 4259/18-, אמ"י, מ1940באוגוסט  14סיכום דיון וועדת הגנת היישובים היהודיים,   84
 . 428ספר הנוטרות, ע"מ  85
 . 4259/18- , אמ"י, מ1942 בינואר  5סיכום דיון וועדת הגנת היישובים היהודיים,   86
87 -A Biographical and Genealogical Guide 1816 –Royal Irish Constabulary Officers Jim Herlihy. 

1922 (Dublin: Four courts, 2016), p. 247. See: Herlihy. 
88 , p. 216.Civil Service list 1939 
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, 1941הרכב הוועדה לאורך רוב שנת    89החבר המקורי היחיד שנותר בוועדה מראשיתה, היה גורדון. 

) Mayכלל את ג'יימס, גורדון, ואת נציגי המפקדה הראשית של הצבא, קפטן פיטר הארי מיצ'ל מאי (

  Rickman .(90ומייג'ור וויליאם ריקמן (

- : הפיכה צבאית פרו1941המצב האסטרטגי של הבריטים במזרח התיכון, הוסיף להתדרדר באביב  

בעירג התרחשה  ברמנית  מצור. 1941במרץ    31-אק  תחת  עצמם  מצאו  שם  הבריטיים  והכוחות   ,

הגרמני  המפקד  הצליח  אפריקה,  ובצפון  משמעותי,  היה  ולבנון  בסוריה  וישי  כוחות  מצד  האיום 

והחל לדחוף אותם לתוך  ארוויל רומל, להדוף את הפלישה הבריטית למושבה האיטלקית בלוב, 

 בלוב, כשבתוכה אלפי חיילים בריטיים.  מצרים, תוך שהוא מכתר את העיר טוברוק

חוסר הצלחתה של הסוכנות לשכנע את הבריטי להקים יחידות צבא יהודיות בהיקף גדול (כלומר, 

בעלות סדרי כוח של גדוד ומעלה), הביא לשינוי גישה מצידה, והיא החלה לתבוע מחדש הרחבה 

פנ שרת  העבריים:  היישובים  משטרת  של  הכוחות  בהיקף  המשמעותית  לממלא מקום  , GOC-ה 

, והצליח לשכנע אותו בצורך להגדיל את 1941) במהלך אפריל  Clarkeלוטננט גנרל ג'ורג' קלארק ( 

מערך  של  משמעותית  הרחבה  רצה  שרת  החיצוני,  האיום  לנוכח  העבריים,  היישובים  משטרת 

ות שרת, , וקלארק, שהביע הסכמה לרוב טענגדודיםהאימונים והגדלה של עתודות הנשק שבידי ה

עתודות  הגדלת  בעניין  והן  האימונים,  והיקף  האדם  כוח  מצבת  הרחבת  בעניין  הן  לפעול  הסכים 

), ייתכן שבמקומו יימסרו רובי שלל, SMLEהנשק, אם כי הוא הסביר שעקב מחסור ברובה התקני (

 91שנלקחו מהאיטלקים. 

ווייבל, זעם כאשר מפקד הכוחות הבריטיים במזרח התיכון, והממונה הישיר על קלארק, הגנ רל 

נודע לו שקלארק פנה לנציב העליון וביקש את תמיכתו בהגדלת משטרת היישובים העבריים, מבלי  

, 1941לתאם זאת עימו. במברק ששיגר לראש המטה הקיסרי בלונדון, הגנרל דיל, באמצע חודש מאי  

שנ טען,  שלגביה  קלארק,  של  הבקשה  לבלום את  כדי  יפעל  דיל  כי  ווייבל  להביא את ביקש  ועדה 

איש. ווייבל ציין כי אינו מתנגד להגדלת כוח   25,000משטרת היישובים העבריים, לסדר כוח של  

יהודים חמושים, יפגע קשות באינטרס   25,000אבל כוח של    –איש נוספים    2,000או    1,000-האדם ב

 92הבריטי באזור, ויהווה איום על הערבים. 

כמה על הגדלת משטרת היישובים העבריים, אך היא בהיקף בדיקתו של דיל העלתה שאכן ישנה הס

 93איש.  2,900-דומה לזה שביקש גורדון שנה קודם לכן: מצבה סדירה של כ

היישובים העבריים בקיץ   כוח האדם 1941ההתעצמות המהירה של משטרת  , הביאה את מצבת 

ל גם  -שוטרים  2,649-הפעיל  כלל  זה  קידם היחיד היה מוספים שתפ-שוטרים  100מוספים. מספר 

, אמר שרתוק כי 1941הכשרה ואימון. בנאום בוועידת מפלגת הפועלים הארצישראלית באמצע יוני  

השוטרים מספר  של  נוספת  מהירה  הגדלה  יאפשר  שהדבר  מקווה  במשטרת -הוא  המיוחדים, 

ל קרוב  של  גודל  לסדר  עד  העבריים,  מלמד   94איש.  30,000-היישובים  שרתוק  נקב  שבו  המספר 

 
89 April 1941 th12Force orders,  -Police and Prisons סיכום דיון וועדת הגנת היישובים  וגם:  . 6/9365- . אמ"י, ל

 . 4259/18-, אמ"י, מ1941באוגוסט   7היהודיים,  
 . 4259/18- , אמ"י, מ1941באוגוסט  27- ו  1941ביוני   25וועדת הגנת היישובים היהודיים,   ני דיו מיסיכולמשל:  90
 למורשת שרת. , העמותה 1941באפריל   27דברים בפני הנהלת הסוכנות,  משה שרת,   91
 . TNA/WO/216/121,  1941במאי   12מברק מווייבל לדיל,   92
, העמותה  1941 במאי  20דברים בפני הנהלת הסוכנות,  וגם: משה שרת,   , שם. 1941במאי   13מברק מדיל לווייבל,   93

 למורשת שרת. 
 , העמותה למורשת שרת. 1941ביוני    12-13,  5-וועידת מפא"י ה דברים בפני משה שרת,   94
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השוטרים שווי של  מספרם  בפועל,  אך  הסוכנות,  של  כוונותיה  לגבי  אמין  מידע  קיבל  אכן  יבל 

איש, שהתחלפו כל העת   15,000-המיוחדים, לא הוגדל באופן משמעותי ולאורך המלחמה נע סביב ה

   95מיוחדים. -שוטרים 16,100-, היו מעט למעלה מהייתה בשיאהכשהמצבה  ,בסוף המלחמה –

במקור   (אושרו  התקנים  כל  מומשו  שלא  של 2,863העובדה  שכרם  את  להעלות  אפשרות  יצרה   (

  1942.96הסמלים והקורפורלים, והדבר התבצע בתחילת 

השוטרים יחידות  גם  העבריים,  היישובים  למשטרת  גופי -בדומה  בשאר  שהועסקו  המוספים 

הראשונה   המחצית  במהלך  באופן משמעותי  הוגדלו  בארץ,  באבטחת מתקני 1941של  הביטחון   :

הועסקו   הועסקו  -שוטרים   588צבא,  עצורים  מחנות  באבטחת  מוספים, -שוטרים  440מוספים, 

שירתו   הרכבת  של -שוטרים  383במשמר  כמתגברים  שירתו  עצמן  המשטרה  ובתחנות  מוספים, 

ל למעלה  הרגילה,  היה    97מוספים. -שוטרים  1,100-המשטרה  אלה,  גופים  בין  דופן  ,  RAFיוצא 

שוטריםשה של  בודדות  עשרות  המרד -עסיק  של  השנייה  משנתו  כבר  אבטחה  במשימות  מוספים 

המלחמה,    .הערבי שהחלה  מאז  מאוד  גדל  בארץ  מתקניו  המספר  כוהוא  -שוטרים  500-עסיק 

על המשטרה   RAFכפה    –המוסף  -, באופן חריג לכלל מסגרות השיטור1941ביולי    12-ב  .וספיםמ

לסרג'נט קצונה  דרגות  הלבן.   להעניק  חיים  שהעסיק,  ביותר  הבכיר  לא   98העברי  אגב,  הסוכנות, 

, ככל הנראה על רקע RAF-המוספים ב-הייתה מעורבת באופן משמעותי בפעילות יחידת השוטרים

הסכמות עם הלבן עצמו, שפעל באופן עצמאי מהסוכנות, כך שהדיווח הראשון שלהם אודות  -אי

 99ש מאוחר יותר.חלוקת דרגות קצונה, הועבר רק למעלה מחוד

אחרי מותו החליפו   52.100נפטר יהושע גורדון במפתיע מהתקף לב, והוא בן    1941באוקטובר    16-ב

 101אותו בתפקידו נציגי המחלקה המדינית, הארי ביילין ואריה לייבמן (לבבי). 

וסתיו   הצליחו הבריטים לחסל את האיומים המיידיים במזרח התיכון, כשכבשו את    1941בקיץ 

סוריה ועיראק, והדפו את הכוחות הגרמנים ממצרים. השיפור במצב הביטחון היה זמני, ובאביב 

ה  1942 הארמיה  את  למוטט  הצליחו  במהלכו  המערבי,  במדבר  גדול  ניצחון  הגרמנים   8-נחלו 

ל קרוב  לאבד  לה  וגרמו  הבריטים    40%-הבריטית,  ונעדרים.  שבויים  פצועים,  בהרוגים,  מאנשיה 

לתוך מצרים, תוך שהגרמנים והאיטלקים רודפים אחריהם. רק בסוף יולי נבלמה   נסוגו במהירות

באל הגרמנים,  כ-התקדמות  החלו   100-עלמין,  הצדדים  ושני  לאלכסנדריה,  מזרחית  קילומטרים 

 להתחפר ולהיערך לקרב מכריע. 

לתקופה הלכה  וגברה סכנת כיבוש הארץ על ידי הגרמנים. היישוב היהודי בארץ נכנס    1942מאביב  

לעבד  החלו  היישוב  והנהגת  הבריטיים  השלטונות  חרדה".  ימי  "מאתיים  בשם  לימים  שכונתה 

בהיקף קטן, מהסוג שהגרמנים  כוחות מוצנחים  רק מפני  לא  על הארץ,  להגנה  תכניות מבצעיות 

  הפעילו במהלך פלישתם לאי כרתים, אלא לנחיתה ימית וחדירת כוחות יבשה בהיקף גדול.

 
 . 4259/18- , אמ"י, מ1945ביולי  17סיכום דיון וועדת הגנת היישובים היהודיים,   95
 שם. , 1942 בינואר  5סיכום דיון וועדת הגנת היישובים היהודיים,   96
 . 440ספר הנוטרות, ע"מ  97
98 July 1941 th12Force orders,  -Police and Prisons  6/9365- . אמ"י, ל . 
 . S25/10894, אצ"מ, 1941באוגוסט   26 מכתב ממאיר ספקטור לגורדון,  99

 . 2, ע"מ 1941באוקטובר   17, הארץמחבר לא ידוע, "יהושע גורדון ז"ל",  100
 . 4259/18- , אמ"י, מ1942ביולי  29סיכום דיון וועדת הגנת היישובים היהודיים,   101
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מוספים, שנפרס לאורך חופי הארץ, -החלה הקמתו של כוח חדש של שוטרים  1942וני  בין אפריל לי

היה  נראה  זה, שבשלביו הראשונים  כוח  נחיתה.  כוח  להתריע מפני התקרבותו של  היה  ותפקידו 

שישולב במסגרת של משטרת היישובים העבריים, הוצב בסופו של דבר תחת פיקודם של מפקדי 

   102שבהם נפרס: מחוז חיפה, מחוז שומרון, מחוז לוד (יפו) ומחוז עזה.   המרחבים הכפריים, במחוזות

לבקש  הסוכנות  להנהלת  הציע  (דורי)  דוסטרובסקי  יעקב  "ההגנה",  של  הכללי  המטה  ראש 

מהבריטים להקים רשמית גירסא מקומית של "צבא המולדת", אשר תתבסס על משטרת היישובים 

, בכפיפות ישירה לצבא, ולא למשטרה, 50,000גיע עד  העבריים כשלד, ותכלול סדר כוח שיוכל לה

כה. עד  כוח    103כפי שהיה  ידי הבריטים, אך הרחבת  על  נדחתה  זו  גם הצעה  לקודמותיה,  בדומה 

הצבאי העזר  שיטור  ושל  בפרט  העבריים  היישובים  משטרת  של  לשיא -האדם  הגיעה  למחצה, 

 בתקופה זו. 

RAF  מתחילת העסיק  לדוגמא,  שוטרים1942,  לאלף  קרוב  השוטרים-,  ממספר  כפול  -מוספים, 

הייתה גם היא בסימן גידול משמעותי בסדר כוחותיו, וקידם מוספים שהעסיק בשנה הקודמת, שה

    104סרג'נטים נוספים לדרגות קצונה. 

בתחילת   לשיאו  הגיע  העבריים  היישובים  במשטרת  האימונים  מתקן   1942מערך  הוקם  כאשר 

מתחילת   שהכשיר,  קבוע,  מדריכים  סגל  הוצב  בו  עפולה,  ליד  ילדים,  בכפר  אלפי 1942אימונים   ,

העבריים   105פים. מוס-שוטרים היישובים  משטרת  של  מקומית  כיוזמה  בתחילה  הוקם  המתקן 

ובהמשך גדודים,  משנה (ארבעה  -במחוז נצרת, שכללה כאמור את המספר הגדול ביותר של יחידות

מ ליותר  הגיע  שלה  הכוחות  וסדר  וכ-שוטרים  1,000-חמישה),  קבועים,  - שוטרים  3,700-מוספים 

סינבאד אדוורד ארתור "ארצ'י"    ASPים העבריים במחוז נצרת,  מפקד משטרת היישוב  106יוחדים. מ

) וסרג'נט קליפורד Kirtonבמחוז, מפקח וולטר קירטון (  גדודים) מינה שניים ממפקדי הPittפיט (

 ) פיק  יהודים שסיימו קורסי הדרכה Fishארתור  לעמוד בראש מערך ההקמה, שכלל סרג'נטים   (

 107צבאיים בצרפנד.

), בגזרות של מחוז גדודמו מספר תרגילים בסדר גודל פלוגתי (כלומר, של כל ההתקיי 1942באפריל 

השוטרים יכולת  נבחנה  ובמהלכם  נצרת,  ומחוז  המושבעים) - שומרון  והן  הסדירים  (הן  המוספים 

להתמודד עם הצנחה גרמנית בעומק שטח המנדט, או נחיתה של כוח גרמני מכיוון הים. על התרגיל 

מטה של  נציגים  שהועברו   השקיפו  הדיווחים  המשטרה.  של  הארצי  המטה  ושל  בארץ,  הצבא 

 108לסוכנות בעקבות התרגיל, היו חיוביים מאוד.

, במסגרת היערכות משטרת היישובים העבריים, לקראת פלישה אפשרית הורה המטה 1942במאי  

 109ביוני: 1-הארצי על ביצוע שני שינויים מבניים חשובים, שנכנסו לתוקף ב

 
 . 25-30), ע"ע 1995גופר ( 102
 . S25/3880, אצ"מ, 1942במרץ   25דוסטרובסקי, תזכיר יעקב  103
 .440  ,333-334ע ספר הנוטרות, ע"  104
 . 1329/14-, אמ"י, מ 1943בינואר   9,  1942דיווח שנתי של משטרת היישובים העבריים במחוז נצרת לשנת   105
 שם.  106
.  306 ), ע"מ 1944(תל אביב: הוועד הארצי למען החייל העברי,   סיכומים וסיכויים  –הנוטר העברי א. ש. שטיין (עורך),  107

 . 1329/14-, אמ"י, מ 1943בינואר   9,  1942דיווח שנתי של משטרת היישובים העבריים במחוז נצרת לשנת  וגם: 
 . 433מ ספר הנוטרות, ע"  108
 . 4259/18- , אמ"י, מ1942במאי  14סיכום דיון וועדת הגנת היישובים היהודיים,   109
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המחוזות במשטרת היישובים העבריים, למפקדי המחוזות שבתחומם, ולא  הכפפת מפקדי  .1

כפי שהיה עד כה. החלטה זו הייתה אפשרה לפיקוד הצבא בגזרות השונות    DSP-AUX-ל

בארץ, שפיקדו על מחוזות המשטרה עקב מצב החירום, לקבל שליטה ישירה על היחידות 

  110המקומיות של משטרת היישובים העברים. 

, שכלל  2מספר    גדודנוספו שניים חדשים,    גדודיםופריסתם: לעשרת הגדודים  שינוי מספר ה  .2

(הגליל    10  גדוד, שפוצל מ8מספר    גדודאת היישובים החדשים בנגב, והיה כפוף למחוז עזה; ו

של מחוז   ASP-JSP-העליון) וכלל את הגליל המערבי. יחידה זו הייתה כפופה, כבעבר, ל

 : גדודיםא לשינוי במספור כלל הנצרת. שינוי זה הבי

 1942 -במי"ע  גדודים: שמות ומספרי ה11טבלה 

 מספר גדודשם ה המחוז 

 1 ירושלים  ירושלים 

 2 נגב עזה 

 
 

 יפו (לוד) + שכם

 3 הדרום 

 4 השרון 

 5 עמק חפר 

 
 חיפה 

 6 הכרמל 

 7 זבולון 

 
 
 

 נצרת

 8 יזרעאל 

 9 הצפון 

 10 גלבוע 

 11 הירדן 

 12 עליון גליל 

 

, היה מייג'ור גנרל דאגלס פיצג'ראלד מק'קונל 1941מפקד הצבא הבריטי בארץ, החל מאוקטובר  

)McConnel .ששימש כקצין מטה בכיר בשלביו האחרונים של המרד הערבי, ושירת מאז בארץ ,(

משטרת  של  הצבאיות  יכולותיה  את  יותר  עוד  לחזק  יש  פלישה  סכנת  שלנוכח  סבר  מק'קונל 

, הורה להגביר אימונים בכל הנוגע להתמודדות עם התקפות 1942ביוני    2-ים העבריים, ובהיישוב

מוצנחות. מק'קונל ציין כי רוב השטחים המתאימים לסוג כזה של מבצע, הם שטחים מישוריים,  

המוספים שפועלים מתוכם, צפויים לעשות כל מאמץ כדי -וברובם יש יישובים יהודיים, שהשוטרים 

בנוסף לאימונים בלחימה, כללה ההיערכות לקראת פלישה גרמנית, גם    111הגרמני.  להתנגד לכוח

 112התקינו בהן. RAF-תרגולות של היישובים השונים בהפעלת מערכות איתות שהצבא ו

במאי, ובמהלכו ניסתה המשטרה לחיפוש נשק,   19-נשלח על רקע אירוע שהתרחש ב  מכתב מק'קונל

שנרכש מחייל בריטי, ולפי דיווחי הבולשת, הוסתר בקיבוץ גבעת חיים. נציג הקיבוץ סירב לשתף 

פעולה מרגע שהתברר לו שמטרת החיפוש היא איתור נשק, ובעקבות הפעלת אזעקה בקיבוץ, מאות 

 
הכריזו הבריטים על כלל יחידות המשטרה בארץ, כעל חלק מהכוחות המזויינים. מטרתם הייתה למנוע    1942ביוני   4-ב 110

מצב, שבו יוכלו הגרמנים לטעון שיחידת משטרה שישתתפו בלחימה נגדן, הן לא כוחות סדירים, בהתאם לאמנת ז'נבה  
 השלישית. 

 . S25/6130, אצ"מ, 1942ביוני  2,  מכתב ממק'קונל לפיקוד המשטרה ולמפקדת הצבא בארץ 111
 . 1316/11-, אמ"י, מ1942באוגוסט  13מכתב שנשלח ממטה הצבא למטה המשטרה,   112
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לנוכח   113טרים, שהזעיקו תגבורת, אך נהדפו. תושבים הקיפו את השו האירוע עורר זעם ביישוב, 

העובדה שבעיצומה של סכנת פלישה גרמנית לארץ, המשטרה מחפשת נשק. מק'קונל רצה להדגיש 

, הוציא מכתב 1942ביולי    7-בפני המשטרה שחיפושי נשק בשלב זה, מפריעים למאמץ המלחמתי, וב 

- צעו אך ורק כאשר ישנן ידיעות בדוקות אודות הימצאות נשק לאנוסף שבו קבע שחיפושי נשק יתב

הצבא  מפקד  של  והן  המשטרה  של  הכללי  המפקח  של  הן  אישור  מחייב  החיפוש  אז  וגם  חוקי, 

 114בארץ.

מוספים שישתלטו על -הגיע המתח בארץ לשיאו. במטה "ההגנה" עלו הצעות ששוטרים  1942בקיץ  

נסיגה בריטית.    1942תכניות אלה לא יצאו לפועל, שכן בסוף אוקטובר  מחסני נשק, במקרה של 

 עלמין, ולהסיר סופית את האיום בכיבוש גרמני. -הצליחו הבריטים להביס את הגרמנים באל

 

 1948-1942בין היישוב לבריטים  העימותמשטרת היישובים העבריים על רקע לממשלת המנדט יחס 
הסרת סכנת הכיבוש הגרמני, החזירה כמעט באופן מיידי, את העימות בין ממשלת המנדט, בראשות 

מקמייקל, שהיחסים בינו לבין הנהגת הסוכנות בפרט, והרוב היישוב היהודי בארץ בכלל, התדרדרו 

בפברואר   האנייה סטרומה  של  חסר תקדים, אחרי טביעתה  כניסתה 1942לשפל  שנמנעה  , אחרי 

עוצמה -מייקל רצה לפרק את הסוכנות, אותה תיאר במכתביו למשרד המושבות כגורם רבלארץ. מק

"נציונל יהודית  מדינה  הקמת  (-המתכנן  בשיטות National-Socailistסוציאליסטית"  שפועל   ,(

) טודט  ארגון  של  לאלה  בגרמניה Todtדומות  התשתיתיים  הפרוייקטים  ביצוע  זרוע  שהיה   ,(

 115הנאצית. 

מק של  במאי  טענותיו  בילטמור,  תכנית  של  מפרסומה  רבה,  במידה  נבעו  ששלושת 1942מייקל   ,

באמצעות  היהודית,  הסוכנות  לידי  הארץ  על  הריבונות  למסירת  בעצם  העיקריים, קראו  סעיפיה 

 ) יהודית"  "קהילייה  על Jewish Commonwealthהקמת  האחריות  של  לידיה  העברה  ריבונית,   (

בים בארץ. מקמייקל חשש מאוד מהתקוממות יהודית גלוייה מיוש-העלייה ופיתוח האזורים הלא

, שלח ללונדון מסמך שחובר במפקדתו של מק'קונל, 1942מרגע שיוסר האיום החיצוני, ובדצמבר  

ביטחון על  הקבוצות -"מיזכר  מצד  אפשרי  כאיום  שזיהה  במה  עסק  המזכר  בפלשתינה".  הפנים 

איש, שכמחציתם יהיו חמושים.   135,000של  היהודיות החמושות, שתוארו כמסוגלות לגייס כוח  

חיזוק  שכללו  זו,  אפשרות  עם  להתמודד  כיצד  המלצות  המסמך  כלל  זה,  אפשרי  לאיום  כמענה 

 116משמעותי של המרכיב הבריטי במשטרה והשארת כוח צבאי סדיר גדול בארץ. 

לשיטור ביחס  הבריטי  השלטונות  של  החשדנות  הלבן,  הספר  פרסום  אחרי  למצב  זר הע-בדומה 

, צמצום של מספר היהודים המשרתים 1943היהודי, שבה וגברה, ובמספר מסגרות החל, בתחילת  

התעופה.  בשדות  למשל  התצפיות   117בהן,  יחידות  והן  גורף,  היה  לא  זה  מהלך  כי  להדגיש  חשוב 

 
 . ) 1998. להלן, קרויזר ( 134-135), ע"ע 1998(   87, קתדרההכובש",  - גד קרויזר, "פרשת רמת 113
 . 135שם, ע"מ  114
115 intelligence: evaluating the threat of a Jewish revolt Ronald Zweig, "The political uses of military 

against Britain during the Second World War" in: Richard Langhorne (Ed.), Diplomacy and 
Intelligence during the Second World War Essays in honour of F. H. Hinsley (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1985), pp. 119-120. See: Zweig (1985). 
,  1942בדצמבר  18מזכר של מק'קונל למפקדת הכוחות במזרח התיכון על ביטחון הפנים בשטח המנדט,   116

TNA/CO/733/439/14 .להלן: תזכיר מק'קונל . 
  .127-128הראל, ע"ע - יצחקי 117
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בחופים, והן משטרת היישובים העבריים, לא נפגעו בשלב זה. העובדה כי הפיקוד בפועל על משטרת 

מפקדי היישו של  מעמדם  שהתחזק  לכך  גרמה  למחוזות,  הארצי  מהמטה  עבר  העבריים,  בים 

המחוזות במשטרת היישובים העבריים, בתור הדרג הבכיר ביותר שעסק באופן בלעדי ביחידה זו. 

לזהותם של מפקדי המחוזות, אם כן, ישנה חשיבות רבה, בכל הנוגע לאופן שבו באה לידי ביטוי 

 118ס לגוף זה.המדיניות הבריטית ביח

גם   1943לאורך   ליישוב היהודי, שלצידו עמד  בין שלטונות המנדט  ביחסים  נמשכה ההתדרדרות 

השר התיכון,  במזרח  הבכיר  הבכירי  ( -הנציג  קייסי  ריצ'ארד  בקאהיר,  שעמדתו Caseyהתושב   ,(

נל, ביחס ליישוב והנהגתו, הייתה דומה לזו של של מקמייקל. מצד הצבא, הלך הקו שהוביל מק'קו

באפריל   מקמייקל.  של  לזה  מק'קונל 1943והתקרב  הגיע  בקאהיר,  הבריטית  המפקדה  לבקשת   ,

אישית, כדי למסור באופן אישי מסמך חדש שחובר במפקדתו, ואשר המשיך את הקו של המזכר 

. מק'קונל ראה את הגיוס הנרחב לזרועות הביטחון הבריטיות כמהלך מכוון שתכליתו 1942מסוף  

אי עתידי, שיהווה איום ישיר על האינטרסים הבריטיים. הוא חזר על המלצותיו בנוגע לייצר כוח צב 

במשטרה.  הבריטי  המרכיב  של  משמעותי  חיזוק  ועל  בארץ  גדולה  צבאית  נוכחות  על  לשמירה 

המלצותיו בנוגע ליהודים בכוחות הביטחון היו להוציא מהארץ את הגדודים היהודיים, עליהם טען 

נבים נשק עבור "ההגנה", ולצמצם את משטרת היישובים העבריים לגודלה, שרבים מחייליהם גו

, דבר שיצמצם את יכולתם של הארגונים היהודים לאמן את אנשיהם 1941טרם הרחבתה באמצע  

 119בשימוש בנשק.

המסמך של מק'קונל שימש את קייסי בדיון שהתקיים בקאהיר, בהשתתפות הפקידות והקצונה 

. מסקנות הדיון היו כי מרד יהודי, שעשוי להביא בעקבותיו גם  1943במאי  הבכירה במזרח התיכון,

התפרצות ערבית, עלול לפרוץ לקראת סיום המלחמה באירופה, או מייד אחריה. המסקנות שעלו 

 120מהדיון המחישו את גודל הסכנה שזיהו הבריטים:

בתוך שטח המנ .1 רגלים  דיוויזיית  על  כוח סדיר שיעמוד  על סדר  לשמור  ודיוויזיה  יש  דט, 

 נוספת, שתכלול כוחות שריון, בכוננות מיידית לתגבור. 

, המועד שבו תסתיים האפשרות לכניסה חוקית של יהודית לארץ,  1944באפריל    1עוד לפני   .2

 בהתאם לספר הלבן, יש לתגבר את הצבא בארץ בדיוויזיה נוספת. 

תקינה, במקביל להקמתה של    100%-יש להביא את מצבת השוטרים הבריטים בארץ, ל .3

 ז'נדרמריה בריטית במסגרת המשטרה.

יש להגביר את חיפושי הנשק הבלתי חוקי ולהבהיר שכל פעילות אלימה, תתקל בתגובה  .4

 נחושה. 

בנוסף להמלצות המבצעיות, כלל הדיון גם המלצה לקבינט, שלא לבצע כל שינוי במדיניות הספר 

 121הלבן, שכן הדבר יביא להתפרצות אלימה. 

ודיווחים  האמריקני,  בממשל  גורמים  עם  מדיניות  פגישות  וקיים  הברית  בארצות  שהה  ויצמן 

) הליפכס  הלורד  ווד,  אדוורד  הבריטי,  השגריר  פעילות Halifaxשהעביר  של  באפשרות  עסקו   ,(

 
 הפרק הבא. - הרחבה על כך בתת 118
, ז'  הציונות",  1942-1944ישראל בצל החשש מהתקוממות יהודית,  - גלבר, "המדיניות הבריטית והציונית בארץיואב  119

 . 136), ע"מ 1998). וגם: קרויזר ( 1981. להלן: גלבר ( 346-343), ע"ע  1981(
 . TNA/CAB/66/37/47, 1943במאי   19החלטות המועצה הצבאית של המזרח התיכון,   120
 שם.  121
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הציוניים. -אמריקנית המהלכים  לבלימת  משותפת  חשש    122בריטית  שעוררו  ויצמן,  של  פגישותיו 

שהאמריק לדעתו בקבינט  שכן  הגיוני,  שאינו  סבר  שהליפכס  (חשש,  הציונים  לטובת  יתערבו  נים 

להימנע  שרצה  הקבינט  בתוך  הקו  את  לחזק  סייעו  זו),  מסוגייה  להתרחק  העדיפו  האמריקנים 

 מאימוץ מלא של המלצות קייסי, מק'קונל ותומכיהם. 

ץ בישיבה שהתקיימה רשמיים בנושא, הקבינט הבריטי דן במצב באר-אחרי קיום מספר דיונים לא

ביולי, ולקראתה הפיצו רבים מהשרים, מיזכרים בדבר עמדותיהם בנוגע למצב. צ'רצ'יל עצמו   2-ב

בזמן  לביטולו  בגלוי  לפעול  שלא  חבריו  עם  הסכים  אך  הלבן,  לספר  מתנגד  אמנם  שהוא  הבהיר 

בריטית המלחמה. במקום זאת הוסכם שתוקם וועדה שתעביר המלצות סודיות בנוגע למדיניות ה

בשטח המנדט. במטרה לפייס את התנועה הציונית הוסכם להאריך את אפשרות העלייה לארץ גם 

, ולהקל בעניין כניסת פליטים יהודים מאירופה. כמו כן נקבע כי חיפושי נשק 1944במרץ    31-מעבר ל

 123ייערכו אך ורק כשיש ידיעות וודאיות, ורק אחרי קבלת אישור מהקבינט.

התג של  הצבא ההשפעות  של  הביטחון  קצין  כאשר  ביטוי,  לידי  באה  הבריטית  החשדנות  ברות 

המוספים שהוצבו בבסיסי הצבא -) הציע לגייס את השוטריםJonesהבריטי בארץ, קולונל ג'ונס (

לדחיית ההצעה RAF-וב הגורמים המעורבים. העילה שניתנה  כל  בידי  על הסף  נדחתה  והצעתו   ,

המוספים היהודים, הן בנוגע לעמידה לצד הבריטים בשעת -הייתה חוסר מהימנותם של השוטרים

 124מבחן, והן בנוגע לגניבת נשק ותחמושת מזרועות הצבא והעברתם לארגונים יהודיים. 

ב לשיאה  הגיעה  הגוברת  הביא 1943בנובמבר    16-המתיחות  הכובש  ברמת  נשק  חיפוש  כאשר   ,

שכל  הבריטיים,  הכוחות  לבין  התושבים  בין  חריפה  ההיקפית, להתנגשות  בטבעת  צבא  כוחות  לו 

ובתוך המעגל הפנימי, הוטלה האחריות על המשטרה. מפקד המבצע מטעם הצבא, היה מפקד אזור 

הבר  15צבאי   (י(הצפון),  קאמרון  המשטרה, Cameronגדיר  באחריות  היה  הפנימי  המעגל  אך   ,(

- ותו עמדו כ ומפקד הפעולה מטעם המשטרה היה מפקד מחוז שכם (השומרון), קאפארטה, שלרש

ער הקיבוץ, ששוטרים. במטרה להשיג הפתעה טקטית, הגורם הראשון מטעם המשטרה שהגיע ל  200

(עמק חפר), סמל ג'ורג' אולדפילד   5  גדודהמרחבי של משטרת היישובים העבריים,    גדודהיה מפקד ה

)Oldfield  ובים , כביכול לביקורת שגרתית של נקודת משטרת הייש10:00), שהגיע למקום בשעה

במקום. השוטר בכניסה הכניס אותו מייד, וכוחות המשטרה התפרצו אל השער הפתוח, והצליחו 

משעות  אך  בשקט,  התנהל  הוא  לחיפוש,  הראשונות  בשעות  בקיבוץ.  מפתח  עמדות  על  להשתלט 

הייתה  ההתנגדות  לחיפוש,  להפריע  ולנסות  לקיבוץ  להתקרב  מהסביבה  תושבים  החלו  הצהריים 

הביטחון והן האזרחים הפעילו כוח רב. כוחות המשטרה, שכללו שוטרים מכוח   קשה, והן כוחות

) הנייד  המשטרתי  להתנגדות MPSFהמחץ  הגיבו  ובריטיים,  מקומיים  משוטרים  שהורכב   ,(

סינבאד ארת'ור אדוורד פיט   ASPבמחוז שומרון,    MPSFמפקד פלוגת    125התושבים בעוצמה רבה. 

)Pitt  במערך הנוטרות עוד לפני הקמת משטרת היישובים העבריים, ניסה לרסן ), שהיה בעברו קצין

והלכה.  גברה  רק  האלימות  אך  אנשיו,  ונעצרה    126את  החיפוש  שהושלם  אחרי  הצהריים,  אחרי 

שהתושבים  תוך  הבריטיים,  הכוחות  של  נסיגה  החלה  לקיבוץ,  בצמוד  ששכנה  הפלמ"ח  מחלקת 

 
 . 164-165), ע"ע  1983(  29,  קתדרה "בריטניה, 'ההגנה' וגורל 'הספר הלבן'",  רונלד צוויג,  122
 . /CABTNA/65/35/2,  1943ביולי   2, דיון קבינט 123
,  1943ביולי    1), למפקדת הצבא במזרח התיכון,  Perkinsכנף וו. פרקינס (-בשטח המנדט, מפקד  RAFקצין הביטחון של  124

 א'.47/פנים/8את"ה, 
 . 15התייחסות נרחבת לפעילותו של כוח המחץ המשטרתי הנייד, תופיע בפרק  125
 הפרק הבא. - התייחסות לתפקודם של הקצינים הבריטיים במשטרת היישובים העבריים, תופיע בתת 126
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בנשקו וירה לעבר מספר תושבים, ששניים מהם ממשיכים לתקוף את הכוחות. קאפארטה השתמש  

 127נפגעו. אחד התושבים שהוכה קשה בראשו בידי שוטרים, מת מפצעיו.

פרשת רמת הכובש הייתה קו פרשת מים עבור היישוב ועבור שלטונות המנדט. העימות, שהבריטים 

ט, משטרת חזו את התקרבותו, נראה היה כמגיע. למרות ההסלמה ביחסי היישוב ושלטונות המנד

, באופן שגרתי לחלוטין: ישיבות וועדת הגנת 1943היישובים העבריים המשיכה בפעילותה לאורך  

לייצר  המטה הארצי, במטרה  בהיקף מצומצם מאוד, אך  להתקיים  הוסיפו  היישובים העבריים, 

, עשה לראשונה ניסיון לארגן מפגש של מפקדי היחידות ביוני גדודיםרמת פיקוח על המחוזות וה

ב1943 בירושלים  התקיים  שלבסוף  ניהלו ה  28-,  המפגש  שאו DSP-AUX-ביולי. את  בנט  הנרי   ,

)Shawעזר, אותו הביא סונדרס מקניה,  -), ועוזר המפקח הכללי לשיטורAIG    פרדריק וויליאם סייר

)Syerלשיטור כאחראי  הוגדר  סייר  בסתיו  -).  לארץ,  הגעתו  עם  כבר  מידת 1938העזר,  על  אך   ,

הנמוכה תעיד העובדה שהחל ליטול חלק בישיבות וועדת הגנת היישובים העבריים, רק מעורבותו  

ה בקיץ    69-מהדיון  היישובים   1942.128שלה,  של משטרת  המחוזות  שלושת מפקדי  הוזמנו  לדיון 

היחידים, שלא היו כפופים למחוזות. בדיון נדונו סוגיות כמו    גדודיםהעבריים, ושלושת מפקדי ה

ה השוטרים  ותכנון אימון  ולבוש,  ציוד  חלוקת  במרגמות  בשימוש  אימון  יעדי  קביעת  מיוחדים, 

  129אירועי ספורט תחרותיים בין כלל היחידות.

ב  שהתקיימה  העבריים,  היישובים  הגנת  וועדת  ברמז, 1943בדצמבר    10-ישיבת  אף  עסקה,  לא   ,

, לא  1940-ריים בבדיוק כפי שחיפושי הנשק במתקני משטרת היישובים העב  –באירועי רמת הכובש  

הדיונים נמשכו באופן שגרתי, ועסקו בנושאי השגרה, ואילו ביחידות השטח    130נדונו בישיבות אלה. 

והשוטרים  למפקדים  הבריטי  הפיקוד  בין  הפעולה  ששיתוף  היה  נמשך -ניכר  היהודים,  המוספים 

 בדרך כלל כמעט ללא תקלות, גם כשהמתח בין השלטונות ליישוב גבר מאוד.

סי משטרת לקראת  של  האדם  כוח  שמצבת  הבריטים  החליטו  השנייה,  העולם  מלחמת  של  ומה 

היישובים העבריים, היא גדולה מכפי שנחוץ, ויש להחזירה למימדיה מלפני המלחמה. מתוך הבנה 

, אחרי משא ומתן קשה בין נציגי 1945השתנתה מפת ההתיישבות היהודית בארץ. ביולי    1939שמאז  

המנדט והמשטרה, התקבלה ההחלטה על הפחתת מצבת כוח האדם הקבוע הסוכנות לנציגי ממשלת  

. מספר תקני 12,800-ל  16,152-; ועל הפחתת מספר השוטרים המיוחדים מ1,650-איש, ל  2,770-מ

 131קורפורלים.  170-סרג'נטים ו 96-קורפורלים, צומצם ל 233-סרג'נטים ו 160הנגדים, שעמד על 

ביטוי את ה לידי  זו הביאה  מציאות שבה מצאו עצמם הבריטים לקראת סוף המלחמה, החלטה 

ומייעד אחרי סיומה: מחד, הם רצו לצמצם ככל האפשר את היכולת הצבאית של היהודים; ומאידך, 

שכר  ומקבלים  בריטי  בפיקוח  ממסגרת  חלק  מהווים  שהאנשים  זמן  שכל  לכך  מודעים  היו  הם 

הוא   ישירות,  נגדה  שיפעלו  הסיכוי  הבריטית,  העמדות מהממשלה  שתי  בין  הפשרה  יותר.  קטן 

 
 . 143-150), ע"ע  1998קרויזר ( 127
128 1938 October th8Force orders,  -Police and Prisons  וגם:   ./43658-. אמ"י, ל 

 וגם: . 4259/18- , אמ"י, מ1942במאי   14דיון וועדת הגנת היישובים היהודיים,   ם סיכו
 שם. , אמ"י,  1942ביולי   29סיכום דיון וועדת הגנת היישובים היהודיים,  

 , שם. 1943באוגוסט    2מכתב משאו למפקד מחוז חיפה,   129
 שם. וגם: אמ"י,  , 1940בינואר  23סיכום דיון וועדת הגנת היישובים היהודיים,   130

 שם. וגם: , אמ"י, 1940בינואר  29סיכום דיון וועדת הגנת היישובים היהודיים,  
 שם. , אמ"י,  1943בדצמבר  10סיכום דיון וועדת הגנת היישובים היהודיים,  

 שם., אמ"י, 1945ביולי  17סיכום דיון וועדת הגנת היישובים היהודיים,   131
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צבאי ככוח  העבריים  היישובים  משטרת  את  לשמר  הייתה  להקטין -המנוגדות  ובמקביל  למחצה, 

 מספרים באופן משמעותי.

כיחידת קבע של מתקן האימונים   הייתה הקמתו,  נוסף לאותה פשרה  של משטרת   הארציביטוי 

מחוז  של  אימונים  כמתקן  המלחמה  בשנות  ששימש  אחרי  ילדים,  בכפר  העבריים  היישובים 

  6הוקצה לו סגל קבוע שכלל    1945נצרת/הגליל של משטרת היישובים העבריים. החל מאוקטובר  

ו קורפורל  משטרת -שוטרים  4-סרג'נטים,  מגוייסי  הכשרת  היה  הבלעדי  שתפקידם  מוספים, 

 132ים מכל הארץ.היישובים העברי

היה החודש שבו החלה "ההגנה" ליטול חלק פעיל בפעולות מזויינות כנגד שלטונות   1945אוקטובר  

אד מסגרת  שהיוותה  העברי",  המרי  "תנועת  במסגרת  של  -המנדט,  היהודיים.    3הוק  הארגונים 

הוחזק  בו  בעתלית,  המעצר  למחנה  פריצה  הייתה  זו,  במסגרת  "ההגנה"  של  הראשונה  ו פעולתה 

מאחורי השליטה  ביטוי  לידי  באה  זו  בפעולה  גדולים -מעפילים.  בחלקים  "ההגנה"  של  הקלעים 

המוספים -המוסף היהודי: למרות שהבריטים צמצמו במכוון את מספר השוטרים-ממערך השיטור

מספר  היו  עדיין  יהודים,  עצורים  ידי  על  בלעדי  באופן  שאוכלס  מרגע  במחנה,  שהוצבו  היהודים 

יצר קשר עם יהודים ששירת ו, ובהם מספר סרג'נטים. שלום חבלין, אחד ממפקדי כוח הפריצה, 

המוספים היהודים במחנה, וסיפר מה היה חלקם במבצע, הן בשלב ההכנות והן בשלב -השוטרים

המוספים הערבים שהיו במשמרת בשעת הפריצה, לא יוכלו להגיב  -הביצוע: בכדי לוודא שהשוטרים

מוספים את רוביהם לאנשי "ההגנה", ששברו את נוקרי הרובים. כמו ה-באש, הבריח אחד השוטרים

שוטר המחנה  של  הראשי  בשער  לשבץ  הצליח  היהודים  הסרג'נטים  אחד  איש -כן,  יהודי,  מוסף 

 133"ההגנה" שווידא שבשעת היציאה מהמחנה, השער יהיה פתוח. 

העובדה שלמרות נוכחותן של יחידות של משטרת היישובים העבריים בסביבתו המיידית של מחנה 

המעצר בעתלית, הם לא נטלו חלק בפעולה, אינה מקרית: הנהגת הסוכנות ופיקוד "ההגנה" הבינו  

היטב את ההתלהבות הבריטית באשר להמשך קיומו של כוח יהודי חוקי חזק, שרוב גדול של חבריו 

ים פעילים בארגון "ההגנה", ורובם התגייסו באמצעותו, דרך הסוכנות. אם היה נתפסים הם חבר

מדים במהלך פעולה מזויינת נגד שלטונות המנדט, היה קשה מאוד למנוע החלטה בריטית -לובשי

מוספים בפעולות קרביות של "ההגנה", -שתפרק את הכוח. במקביל להימנעות משימוש בשוטרים

מהשוטרים ככאלה המו-רבים  נרשמו  רק  אלא  בתפקידיהם,  הוצבו  באמת  לא  הקבועים,  ספים 

עמד מספרם   1946וקיבלו משכורות ככאלה. בפועל, הם היו חלק ממערך הקבע של "ההגנה". בשנת   

 750של אנשי מערך הקבע של "ההגנה" שלכאורה שימשו כחלק ממשטרת היישובים העבריים, על  

טוי במקרים רבים, בהם ביקורות שקיימו קצינים בריטיים  מצב זה בא לידי בי  134. 40%-למעלה מ  –

במתקנים של משטרת היישובים העבריים, מצאו את המקומות ריקים מאדם. העובדה שביקורות 

אלו לא הביאו גם הן לפירוקו של הכוח, קשורה במערכת היחסים המיוחדת שהתקיימה בין קציני 

 משטרת היישובים העבריים לאנשיהם.  

כשהנהגת הסוכנות ופיקוד "ההגנה" החלו להיערך לאפשרות של חידוש לחימה בהיקף   ,1946בסוף  

נציגי  משני  וכאחד  המנדט  משטרת  מול  קישור  כקצין  סחרוב  יחזקאל  מונה  הערבים,  מול  גדול 

 
 שם. , אמ"י, 1945באוקטובר  24היהודיים,  סיכום דיון וועדת הגנת היישובים   132
 . 372ספר הנוטרות, ע"מ  133
 . 70ריבלין, ע"מ  134
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סחרוב, קצין משוחרר מהצבא הבריטי, ניסה לפעול   135הסוכנות לוועדת הגנת היישובים העבריים.

המוספים שלא מילאו בפועל את תפקידם -לצמצם את המספר של השוטריםבתוך "ההגנה" במטרה  

מחוזי  מקומי,  ככוח  אותה  לאמן  יהיה  שניתן  קבועה,  אדם  כוח  מצבת  לבנות  במטרה  הרשמי, 

  136ובהמשך גם כוח ארצי. דגש מיוחד הושם על איוש מלא של תקני המשמרות הנעים. 

נקודות יישוב חדשות, הביא   11עם הקמתן של    ,1946הגידול שחל בהתיישבות היהודית בנגב בסתיו  

, שנוספו (הנגב)  2  גדודשל משטרת היישובים העבריים, כשרוב הגידול התבצע ב  להגדלה מחודשת

 137.תקני שוטרים מיוחדים חדשים.  168-תקנים של שוטרים מוספים חדשים, ו 84אליו 

הסגל שלו הועבר למחוז לוד, ו  1946, נסגר במהלך  1945-בית הספר הארצי בכפר ילדים, שנפתח ב

אביב. תל  באזור  פשיעה  גל  עם  להתמודד  כדי  דרושים  היהודים  השוטרים  שכל  עיתוי    138בטענה 

הסגירה והטענה הבריטית על עלייה בפשיעה באזור תל אביב, כאשר הכוונה הייתה העלייה בפעילות 

האמיתית לסגירה החמושה של מתקוממים יהודים, לעומת זאת,  מחזקים את האפשרות שהסיבה  

הייתה פעולת ענישה בריטית בעקבות פעולת "ההגנה" במסגרת תנועת המרי, במהלכה פוצצו עשרה 

השכנות. המדינות  עם  המנדט  שטח  שחיברו את  סוף    139גשרים  של 1946לקראת  עזיבתה  , אחרי 

"ההגנה" את תנועת המרי העברי, שבו הבריטים ואישרו את פתיחתו של בית הספר בכפר ילדים, 

 140אם כי בהיקף קטן יותר מאשר קודם.

לאומית דחופה, נותרה המדיניות -, בשעה שהמשך קיומו של המנדט הפך לסוגייה בין1947בשנת  

היישובים העבריים, בעינה: חשדנות קבועה, לצד הבנה שהמשך   הבריטית הרשמית ביחס למשטרת

יהודית במקרה של  יישובים  עונה על צורך פוליטי וחוסך מהבריטים עיסוק בשאלת הגנת  קיומו 

-ישיבות של וועדת הגנת היישובים העבריים. הדיון ה  2התקפה ערבית. לכל אורך השנה התקיים  

חודשים אחרי הישיבה הקודמת, כאשר שאלת ארץ ישראל   11,  1947בנובמבר    6-והאחרון, נערך ב  85

סייר  הודיע  זה  דיון  בפתיחת  חודש.  אותו  בסוף  המאוחדות  האומות  בעצרת  הכרעה  בפני  עמדה 

   141עתה לא יהיו גיוסים נוספים למשטרת היישובים העבריים. -שלאור המצב, לעת

ריים, על יחידותיה השונות, למרות שהבריטים היו מודעים לחלוטין לכך שמשטרת היישובים העב

ב פעיל בלחימה לטובת הצד היהודי, במחצית השנה שחלפה מהחלטת החלוקה  גורם   29-תהווה 

, ועד לסיום המנדט, לא עשו הבריטים כל מהלך לפיזור הכוח ולפירוקו מנשקו. עובדה 1947בנובמבר  

ירדני, שהבריטים -עברהספר ה-זה עומדת בניגוד מובהק למדיניותם ביחס לכוח ערבי מקביל, חיל

מיהרו לפרק אחרי שאנשיו היו מעורבים בלחימה, ובכדי למנוע עריקה עם כלי נשק, אף חילקו מענק 

 מיוחד למגוייסים שהגיעו לבסיס המרכזי בזרקא, כדי להשתחרר באופן מסודר, ולהחזיר את נשקם. 

לא תפוזר ותפורק חרף מאמצים, לא אותרה החלטה רשמית הקובעת שמשטרת היישובים העבריים  

מנשקה, וייתכן שכלל לא נדונה באופן רשמי, אלא הייתה תוצאה של המדיניות הבריטית הכללית 

 
סחרוב היה איש "הגנה" ותיק, ובמלחמת העולם שימש כמפקד פלוגת תובלה בצבא הבריטי, ושוחרר בדרגת  יחזקאל  135

 מייג'ור.  
 . 70ריבלין, ע"מ  136
 . .4259/18-, אמ"י, מ1946בדצמבר  24דיון וועדת הגנת היישובים היהודיים,   םסיכו 137
 וגם:  .שם , 1946בספטמבר  6דיון וועדת הגנת היישובים היהודיים,   םסיכו 138

 . 4, ע"מ 1946ביולי   8,  הארץמחבר לא ידוע, "ייפסק גיוס נוטרים יהודים?",  
 . 429ספר הנוטרות, ע"מ  139
 . 4259/18-, אמ"י, מ1946בדצמבר  24דיון וועדת הגנת היישובים היהודיים,   םסיכו 140
 . , שם 1947בנובמבר  6דיון וועדת הגנת היישובים היהודיים,   םסיכו 141
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משטרת  לפיזור  מהלך  כל  בוצע  שלא  לכך  המשוערות  הסיבות  מהארץ.  כוחותיהם  לפינוי  בנוגע 

 היישובים העבריים ולפירוקה מנשקה: 

י הדוק, והחשש היה מעריקה המונית, הספר, שיחידותיו פעלו בפיקוח בריט-להבדיל מחיל  .1

אך לא מאורגנת, במקרה של משטרת היישובים העבריים, ניתן היה לשער שניסיון לפרק 

אותה מנשקה, כאשר היישוב היהודי מצוי תחת התקפה ערבית, עלול להיתקל בהתנגדות  

השוטרים של  מוחלט  רוב  שייענו  -חמושה.  היה  וסביר  "ההגנה",  אנשי  היו  המוספים 

ראה שלא למסור את נשקם, גם אם יוצע להם תמריץ כספי אם יעשו כן. הבריטים היו  להו

והימנעות   שלהם,  הנפגעים  מספר  את  שיצמצם  שקט  בפינוי  ובראשונה  בראש  מעוניינים 

להוביל   היה  שיכול  חיכוך  נקודת  מהם  חסכה  העבריים  היישובים  משטרת  מפירוק 

 להתנגשות מזויינת. 

ה .2 העבריים  היישובים  ערביות, משטרת  מהתקפות  עבריים  יישובים  על  הגנה  לשם  וקמה 

במהלך ההתקוממות הערבית הקודמת, ופירוקה מנשקה בעיצומה של התקוממות ערבית, 

עלול היה להיתפש בעולם בכלל ובארצות הברית, כמהלך בריטי מכוון של הפקרת היישוב 

מלח סיום  אחרי  שנים  משלושה  פחות  עליו,  התקפה  של  בעיצומה  העולם  היהודי  מת 

 השנייה. 

פיזורן של יחידות משטרת היישובים העבריים ומחסני הנשק שלהן, הצריך מהלך לוגיסטי  .3

המוספים בנקודות השונות לא ישתפו  -מורכב בכדי לבצע את פירוקן, בעיקר אם השוטרים

 פעולה עם המהלך. 

סוף משטרת היישובים העבריים, ב  גדודיהמפקדים הבריטים שהיו אחראים על מחוזות ו .4

- פעלו כמיטב יכולתם בכדי להציג את השתתפותם בלחימה של שוטרים   1948ותחילת    1947

וספים, כחלק מתפקידם במסגרת משטרת המנדט ולא כרכיב חיוני של הכוחות המזויינים  מ

 142של היישוב היהודי. 

דים מ-לובשי  4,000-פירוק הכוח הייתה שלרשות "ההגנה" בגליל, למשל, עמדו, קרוב ל-משמעות אי

(שוטרים רובים צבאיים   2,200-מוספים קבועים ושוטרים מיוחדים), מצויידים ביותר מ-חוקיים 

ו  20תקניים,   נשק,  כלי  לכל  תקן  לפי  תחמושת  מכם    89-מקלעים,  משטרתיים,  רכב   10כלי 

ניהלו מעקב מסודר אחרי   143משוריינים.  היישובים העבריים לא  המחוזות האחרים של משטרת 

המוספים -הם בחודשי המנדט האחרונים, אך מכיוון שהיחס בין מספר השוטריםמצבת הציוד של

היישובים  משטרת  יחידות  בכלל  הרכב  וכלי  הנשק  כלי  לבין  המיוחדים,  והשוטרים  הקבועים 

העבריים, היה קבוע, פחות או יותר, ניתן להעריך ש"ההגנה" יכלה לסמוך על כך שלרשותה יעמדו 

כלי רכב משטרתיים, שיכלו   200-רובים במצב טוב, וקרוב ל  6,000-איש, יותר מ  14,000-למעלה מ

הלא שהכוחות  בשעה  בכבישים,  בחופשיות  מוגבלים  -לנסוע  היו  כאחד,  וערבים  יהודים  סדירים, 

- כ   1947בתנועתם, מחשש להתערבות של הכוחות הבריטיים בשטח. לרשות "ההגנה" עמדו בסתיו  

ותתי  12,000 וכ-רובים  בתנאים מקל  600-מקלעים,  ואוחסנו  מפוקפקת  באיכות  היו  שרבים  עים, 

לנוכח מספרים אלה, קל להבין מה הייתה המשמעות של השארת חימושה של משטרת   144בעייתיים. 

 
 הפרק הבא. - בנוגע לסעיף זה, תופיע בתתהרחבה  142
, אמ"י,  1948טבלת מצבות כוח אדם, נשק וכלי רכב במחוז נצרת (גליל) של משטרת היישובים העבריים מחודש אפריל   143

 . 1324/10-מ
  תש"ט, דיון מחדש- מלחמת העצמאות תש"חעמיצור אילן, "יחסי כוחות ומוכנות למלחמה", בתוך: אלון קדיש (עורך),  144

 להלן: אילן.  .89), ע"מ  2004ת אפעל: העמותה לחקר כוח המגן ע"ש ישראל גלילי,, (רמ
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מחוץ   הנשק  רכש  התגבר  בטרם  הראשונים,  הלחימה  בחודשי  בעיקר  כנו  על  העבריים  היישובים 

משטרת היישובים העבריים לאורך הצירים, לארץ. נוכחותם המוגברת של המשמרות הנעים של  

ההגנה  תולדות  בספר  מאוד.  גבוה  היה  המלחמה,  בתחילת  שלהם  הנפגעים  שמספר  לכך  הביאה 

מצויין כי שלטונות המנדט מחו בפני הנהלת הסוכנות על כך שמשמרות נעים של משטרת היישובים  

 145מחאה. העבריים פועלים מחוץ לגושים שלהם, אך לא עשו דבר מעבר להבעת 

 

 במשטרת היישובים העבריים גדודיםהוהמחוזות מפקדי 
משרתי בין  וה-היחסים  הפיקוד שהקבע  לסגל  העבריים  היישובים  במשטרת  המיוחדים  וטרים 

  . במקורות המשניים, בעיקר כאלה שעסקו ב"הגנה"  תוארו בהרחבהובמחוזות    גדודיםהבריטי, ב

היה שבאופן כללי דרגי הפיקוד הבריטי של משטרת היישובים שעלה מרוב התיאורים הללו,  המסר  

כאשר במקרים העבריים, לא הפגינו אהדה או עויינות מיוחדים ביחס לשוטרים המוספים היהודים,  

לרוב, הבריטים נטו להפגין עצלות, והסכינו לפי המתואר,    חריגים, היו גילויים של אהדה או עויינות.

וה"הגנה". ע הסוכנות  בידי  הייתה  השונות,  ביחידות  השליטה  שבו  מצב  שבמקורות   146ם  מכיוון 

ישנ עצמם,  משניים  מקורות  באותם  שימוש  בהם  שנעשה  כאלה  גם  עדויות   וראשוניים,  שפע 

יחס אוהד מצד הפיקוד הבריטי ב הוצגו   גדודיםלשכיחותו של  ובמחוזות, אפשר רק לשער מדוע 

מכיוון שמקורות אלה הם ברובם גירסאות שונות של היסטוריה בדרך כלל.  הבריטים כגורם אדיש  

רשמית של ה"הגנה", יש מקום לסברה שהרצון להדגיש את הקשר בין ה"הגנה" למשטרת היישובים 

זו. למגמה  גורם  היה  לדוג  העבריים",  היישובים מאכך  משטרת  את  מתיאוריו  באחד  ריבלין,   ,

  147היה הקצין הבריטי, ובפועל הסרג'נט מן ההגנה". העבריים כתב כי "מפקדו של הכוח 

והן    בחינה הבריטים  הן  הראשוניים,  המקורות  רבים של  בין  שהקשר  כך  על  מלמדת  היהודים, 

ממפקדי ממשטר היישובים העבריים, לבין היישוב, היו חזקים במיוחד, הרבה מעבר לשירותם בגוף 

הקמת משטרת   זמןבאחת ההחלטות החשובות שהתקבלו  שיטור ביטחוני שהורכב בעיקר מיהודים:  

בסוף   של    הייתה,  1938היישובים,  הבריטים    13זהותם  על  פישהקצינים  בפועל   היחידות קדו 

מלמדת על כך ששלטונות   ,. בחינת החלטה זו, תוך התייחסות לאנשים שנבחרובמחוזות השונים

ובעיקר צמרת המשטרה,   זו, כהצבה היו מעוניינים בקצינים  המנדט,  שראו את שירותם ביחידה 

קצינים   11פיקדו    ,שנות קיומה של משטרת היישובים העבריים  9-ב  :ארוכת טווח, ולא כתפקיד זמני

במחוזות חיפה ויפו, מפקדי המחוזות כמעט ולא התחלפו, ובמחוז נצרת,  , כשהמחוזות השונים   3על  

  148.חרף תחלופה גבוהה, אחד המפקדים שב ומונה (לעתים כממלא מקום), עד לסיום המנדט

ת המחוזות לאורך רוב שנות קיומה של משטרת היישובים ושכלומר, אותם מפקדים פיקדו על של

ושלושתם   המשטרתייםהעבריים,  לתפקידיהם  מעבר  היישוב,  עם  קשרים  בעלי  בין    149.היו   8גם 

המפקדים האחרים, ששימשו כמפקדי מחוזות במשטרת היישובים, היו כמה שנחשבו לבעלי קשרים  

הקטובים   שירותם  שנות  לאורך  שנוצרו  ביישוב,  אחד מאוד  רק  ולמעשה  המנדט,  במשטרת  ודם 

 
 . 1444שלישי), ע"מ סת"ה (כרך  145
 . 36-37ריבלין ע"ע   146
משטרת היישובים העבריים גוש הרצליה  גרשון ריבלין, "הנוטרות ומלחמת הקוממיות", בתוך: חנוך בניהו (עורך),  147

 . 13), ע"מ  1988(הרצליה: מגדל,   1948-1936תש"ח  -תרצ"ו 
 . 11 ראה נספח טבלה של גורמי הפיקוד הבריטי משטרת היישובים העבריים לאורך שנות קיומה ל 148
 כפי שיפורט להלן. 149
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מוצג  ),  Le-Marechalמארשל (-רוברט להממפקדי המחוזות, שכיהן תקופה קצרה מאוד בתפקידו,  

 150כעויין ליישוב במקורות המזוהים עם היישוב.

היו מפקח ג'ורג' בעת הקמתה,  שלושת הקצינים שנבחרו לפקד על יחידות הגנת היישובים העבריים,  

) ומפקח וויליאם ("בילי") ארתור Owen), מפקח וויליאם ("ביל") ג'ון אואן (Wilsonווייד ווילסון ( 

, של  הצפוני-במחוזות נצרת והספר  JSD-הודעה על מינויים של ווילסון למפקד ה  Hood.(151הוד (

ה  למפקד  ב  JSD-הוד  לתוקף  נכנסה  ושכם,  (יפו/לוד)  ושל אואן במחוזות הדרום  חיפה   1-במחוז 

   1938.152בדצמבר 

הבחירה בקצינים אלה, ובשניים שהחליפו אותם, לטווח קצר וארוך, לא הייתה מקרית, וכולם ענו  

 וידיעת עברית:   , כלומר רקע צבאיJSD-על הדרישות שהגדיר ברונסקיל, באשר להתאמה לפיקוד ב

באירלנד ועם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, התגייס לרג'ימנט הרובאים   1889-ג'ורג' ווילסון נולד ב

) המלכותי  לאורך Royal Irish Fusiliersהאירי  ושירת  לוטננט,  בדרגת  כקצין  ובהמשך  כנגד   ,(

ושירת שם עד   1921בתחילת    ADRIC-אחרי שחרורו, הוא התגייס ל  153המלחמה בחזית המערבית.

  1926.154, ועבר למשטרת המנדט בשנת  1922לפירוק היחידה. התגייס לז'נדרמריה הבריטית בשנת  

, וכעבור מספר חודשים הוחלף בקצין אחר, מפקח פרדריק 49כאשר מונה לתפקידו, היה כבר בן  

) מוסדייל  בMosedale("פרד")  שעסק  כבר ),  הגליל,  המוסף  השיטור  יחידות  מול  בעבודה  פועל 

 1936.155מדצמבר 

נולד ב הרגיל.   RIC-, ואחרי שירות במלחמת העולם הראשונה, התגייס ל1899-פרדריק מוסדייל 

הפלשתינאית. לז'נדרמריה  הצטרף  פרישתו,  ואחרי  וחצי,  כשנה  במשך  שירת  קודם   156הוא  הוא 

בשנת   סמל  במאי    1828לדרגת  אוקטובר    933.1157ולמפקח  כמפקח   1933באירועי  שימש  הוא 

במסמך שסקר את שירותו   158ונטל חלק באירועים שהתרחשו במהלך אוקטובר.   במשטרה ביפו

פעמים במהלך שירותו.   3צויין כי עבר בחינה בסיסית בערבית וכי זכה לאזכור מיוחד על אומץ לבו,  

ציב ואמין, הממלא את תפקידו באופן משביע בסעיף ההערכה המילולית נכתב עליו כי הוא: "קצין י

אין אזכור לידיעת עברית במסמך אודות מוסדייל, אך בזמן כתיבתו מוסדייל היה    159רצון ביותר". 

עם   וול, אלמנה שעלתה מגרמניה,בשלבי תכנון של חתונתו  עצמו היה מעורה בחברה -והוא  אמי 

זבולון, ומונה זמנית במקומו של   גדוד  מארשל, שהיה מפקד -מוסדייל החליף את לה  160היהודית. 

של   האחרון  בחלק  נצרת  במחוז  העבריים  היישובים  משטרת  על  ופיקד  ובתחילת 1939ווילסון,   ,

 
 .134ריבלין, ע"מ  150
 ". Bמסמך סימונס, נספח " 151
152 9193 January st21Force orders,  -Police and Prisons 53658-. אמ"י, ל/ . 
 . /WOTNA/372/22/2192, 1920כרטיס שירות של ג'ורג' ווילסון,   153
154 ", in: <The Auxilieries> website. URL: , “George Wade WilsonDavid Grant

wilson.html-gw/gw-z/wilson-y-x-w-alphabetical/men-https://www.theauxiliaries.com/men 
155 4019 January th6Force orders,  -Police and Prisons  3/9365-. אמ"י, ל . 
 . TNA/PMG/48/62, 1922בזכאים לגמלה,  RICרשימת יוצאי  156
,  1939באוקטובר   5הראשי של ממשלת המנדט,   מסמך חוות דעת על מוסדייל שהועבר על ידי המזכיר  157

TNA/CO/733/389/6 .להלן: חוות דעת מוסדייל . 
158 Horne, p. 201. 
 חוות דעת מוסדייל. 159
 . 235צ'רני, ע"מ  160
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, כאשר הועבר לפקד על משטרת היישובים העבריים במחוז לוד (יפו), תפקיד אותו מילא עד 1940

1947.161 

שנות שירות, התגייס   8, ואחרי  1914א בשנת  . הוא התגייס לצב1897וויליאם ארתור הוד נולד בשנת  

עסק בתפקידים הקשורים בפיקוח על הגנת   1936לז'נדרמריה הבריטית בדרגת מפקח. מאז אוגוסט  

יישובים יהודיים. במסמך חוות הדעת עליו נכתב שהוא: "קצין ערכי ואמין, בעל הרגלים שקטים 

בנוסף לעובדה שהוד עסק בתחום   162מותיו". ומפוכחים. בעל ניסיון רב, ומפגין יעילות בביצוע משי

ה על  לפקד  מונה  בטרם  משנתיים,  יותר  במשך  ליישוב   JSD-הנוטרּות  שלו  הקשר  חיפה,  במחוז 

הוא   163היהודי החל כבר בתקופת שירותו בז'נדרמריה הבריטית, כשנשא לאישה את רחל גרינשטיין. 

 9471164.עד קיץ כיהן כמפקד משטרת היישובים העבריים במחוז חיפה  

שנים.   13-, ושירת בו במשך כ1914. הוא התגייס לצבא בשנת  1897נולד בשנת    וויליאם ג'ון אואן

ולדרגת מפקח בשנת   1930מייד עם שחרורו התגייס למשטרת המנדט. הוא קודם לדרגת סמל בשנת  

ורגילה בעברית. בחוות 1937 ובחינה בסיסית  . במהלך שירותו הוא עבר בחינה בסיסית בערבית, 

הוא: כי  נכתב  עליו  הנוכחי".   הדעת  לתפקידו  ומתאים מאוד  יציב  סיים תפקידו    165"אמין,  אואן 

   166כעבור מעט יותר משנה, ומוסדייל החליפו.

בעוד  בפיקוד,  רבה  לראות, סבל מתחלופה  שניתן  כפי  היישובים העבריים,  נצרת במשטרת  מחוז 

גם במחוז היו תחת פיקוד אותם קצינים לאורך רוב התקופה. עם זאת,  ששני המחוזות האחרים,  

 לסיום המנדט:  1940צינים שפיקדו עליו במשך רוב התקופה שבין נצרת היו שלושה ק

. Coldstream Gaurds, והגיע לארץ אחרי שירות ביחידת הרגלים,  1907סינבאד פיט נולד בשנת  

מה כשהוק והוא מונה כקצין קישור לנוטרים באזור הכנרת כבר בחלקו הראשון של המרד הערבי,  

. במסגרת תפקיד זה הוא )ירדן(  9  גדודלמפקד הראשון של  מונה  משטרת היישובים העבריים, הוא  

אחראי   הכנרת.  היה  שלחוף  היישובים  ועל  המזרחי,  התחתון  הגליל  עם על  פיט  שיצר  הקשרים 

מצויינים. היו  פיקד,  שעליו  באזור  היהודים,  כשנסע1939בפברואר    13-ב  167התושבים  גב  ,  , לעין 

ו  מלווה שילוני,  שמואל  קבוצה בשוטר  ידי  על  מהמארב  הרכב  הותקף  נוספים,  נוטרים  בארבעה 

ירדו מהרכב ונכנסו לקרב עם התוקפים. חילופי האש נמשכו  חמושה. פיט ואנשיו הגיבו במהירות,  

המוסף אברהם -והשוטר שילוני, פיט 168ה הביאו לפציעה של שניים מהתוקפים.אזמן רב, וככל הנר

אחרי   169על התנהגותם בזמן המארב.  במדליית המשטרה הקולוניאלית על אומץ לבזכו    יץ'ברבינו

קורס   עבר פיט  1942-ב  ולאחר מכן כמחליפו.ל הועבר למחוז יפו, מונה פיט כממלא מקומו,  יישמוסד

ולאחר שסיים את   ,גדודיםכשבזמן שנעדר מילאו את מקומו מספר מפקדי  קצינים צבאי ברפיח,  

 
 . 236שם, ע"מ  161
,  1939באוקטובר   5על ידי המזכיר הראשי של ממשלת המנדט,   שהועבר  מסמך חוות דעת על הוד 162

TNA/CO/733/389/6 .להלן: חוות דעת הוד . 
 :Geni> website>הוד.  -דבורה גרינשטיין -דף גניאולוגי של רחל 163

https://www.geni.com/people/%D7%A8%D7%97%D7%9C-Hood/6000000040641357537 
ביוני   Wilson  ,(28(זבולון), רוברט "טאג" ווילסון (  7  גדוד), למפקד De'athמכתב ממחליפו של הוד, אלברט דא'את' (  164

 . 6002/1- , אמ"י, מ1947
,  1939באוקטובר  5על ידי המזכיר הראשי של ממשלת המנדט,    שהועבר  אואןמסמך חוות דעת על  165

TNA/CO/733/389/6  . 
166 March 1941 thrce orders, 29Fo -Police and Prisons  6/9365-. אמ"י, ל . 
 . 172-173, 126יצחקי, ע"ע   167
 . 5, ע"מ  1939בפברואר  14,  דבר מחבר לא ידוע, "התנקשות חמישית בסביבת עין גב",   168
 . 1329/14- , אמ"י, מ1940בינואר   11,  1939דיווח שנתי של משטרת היישובים העבריים במחוז נצרת לשנת   169
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, כאשר הוחלף בדנטון, לשעבר מפקדו הראשון 1943ד תחילת  והחזיק בו ע  ההכשרה שב לתפקידו

 170של משמר הרכבת.

, הוא הוחלף על ידי פטריק 1943  דנטון שימש בתפקידו קרוב לשנה, ועם סיום תפקידו, בדצמבר

בשלוש השנים הבאות,   171שנה. שימש כממלא מקום במשך כחצי  ), שMcGregorוויליאם מק'גרגור (

  . מק'גרגור 1947שב ומונה לממלא מקום למספר חודשים בכל שנה, עד למינויו הרשמי, במחצית  

הוא הוצב במשטרת היישובים העבריים    1928.172והתגייס למשטרת המנדט בשנת    1907נולד בשנת  

), ושימש בתפקיד זה עד למינויו הרשמי 11, ולאחר מכן,  9ירדן (  גדודבגליל, והחליף את פיט כמפקד  

מוסדייל, היה נשוי מק'גרגור, בדומה להוד ול  כמפקד מחוז הגליל של משטרת היישובים העבריים.

    173.ות הוותיקות ביישוברחמן (רחמיאל), מהמשפחבת למשפחת גם היא ליהודיה, 

נוסף ששימש תקופה ממושכת יחסית כמפקד מחוז נצרת של משטרת היישובים העבריים,  קצין 

( היה   טייטום  פרטוריה  רוברט  לארץ  Tatumג'ורג'  הגיע  ומוסדייל,  להוד  שבדומה   כחלק ), 

ואחרי שירות קצר בשלבי הסיום של מלחמת העולם   1900הוא נולד בשנת  .  הז'נדרמריה הבריטיתמ

ואחרי סיום מלחמת העצמאות   RIC-התגייס ל  1920הראשונה הוא השתחרר ושב לבריטניה. בשנת  

טרה. הוא שירת כשוטר עבר למש  1926האירית, התגייס לז'נדרמריה הבריטית, עם הקמתה. בשנת 

ת קצונה מילא תפקידי פיקוד במרחב , ואחרי שקודם לדרג20-במחצית השנייה של שנות הרוכב  

הוא מונה למפקד מרחב רחובות, שם הכיר לראשונה את   1938בסתיו    174הכפרי של מחוז ירושלים. 

הייתה ת מאופן ניהול המערך  התרשמותו הראשוני  175השיטור המוסף הזמני ביישובים היהודיים.

בועות ספורים קודם לכן, והוא דומה לזו של ברונסקיל והרינגטון, שסיורם ברחבי הארץ, התקיים ש

כיאות,   מנוהל  אינו  המערך  שלדעתו  ברחובות,  מוספים  לשוטרים  פיקוד שאמר  שרשרת  אין  כן 

, זיהה בהם גישה עויינת למערך השיטור המוסף ריבלין, שהביא את דבריו של טייטום  176ברורה. 

ביישובים העבריים, וזאת למרות, שדבריו תאמו לחלוטין את תפיסתם של ברונסקיל והרינגטון, 

מונה טייטום כמפקד משטרת היישובים העבריים  1944 במאי מקימי משטרת היישובים העבריים.

ששימש בתפקיד בפועל בחצי השני שקדמה מחוז גליל (לשעבר מחוז נצרת), והחליף את מק'גרגור,  ב

פעל בשיתוף פעולה עם נציגי הסוכנות, , במהלכן הוא  טייטום שימש בתפקיד במשך שנתיים   177לו. 

ולפחות במקרה אחד הצליח להביא להגדלת סדר הכוחות באחד הגדודים, בתקופה שבה הועברו 

 178החדש. גדודלמחוז עזה, עבור התקנים 

במהלך שנות קיומה של משטרת   גדודיםהקצינים והנגדים הבריטים ששימשו כמפקדי המספרם של  

חלקם שימשו בתפקיד לתקופה ש  . הסיבה לכך היאהיישובים העבריים, הוא קשה להערכה מדוייקת

 
 . 1329/15-, אמ"י, מ 1944בינואר   5,  1943שנתי של משטרת היישובים העבריים במחוז נצרת לשנת  דיווח   170
 . 1329/16-, אמ"י, מ 1945בינואר   9,  1944דיווח שנתי של משטרת היישובים העבריים במחוז נצרת לשנת   171
172 Martin Higgins, Palestine Police Database (Spreadsheet file). 
 >:Website >Myheritageאולוגי של יצחק רחמן.  נידף ג 173

https://www.myheritage.co.il/person-6004553_182532332_182532332/isaac-
rachman?show=events#!info 

 . 173-172וגם: יצחקי, ע"ע  
174 August 1938 thForce orders, 13 -Police and Prisons 3658/3-. אמ"י, ל . 

 .Horne, pp. 368, 381וגם:  
175 1938 October th5Force orders, 1 -Police and Prisons 43658- . אמ"י, ל/ . 
 .  383ריבלין, ע"מ  176
 . 1329/16-מ , אמ"י, 1945בינואר   9,  1944דיווח שנתי של משטרת היישובים העבריים במחוז נצרת לשנת   177
 . 1324/12- , אמ"י, מ1944ביולי  28מכתב מהמטה הארצי למפקד מחוז הגליל,   178

https://www.myheritage.co.il/person-6004553_182532332_182532332/isaac-rachman?show=events#!info
https://www.myheritage.co.il/person-6004553_182532332_182532332/isaac-rachman?show=events#!info


313 
 

קצרה,   נרשמהכה  שהצבתם  שני  מבלי  של  כמפקדים  במקביל  שימשו  וחלקם  אם גדודים,  בין   ,

קצינים ונגדים בריטיים ששימשו   56זוהו בוודאות  קבועה. בסך הכל    כממלאי מקום ובין אם כהצבה

. רובם הגדול שירתו במשטרת היישובים העבריים או מחוזות , או שניהם גם יחד  גדודיםכמפקדי  

שנתיים.   על  עלו  שלא  קצרים,  זמן  היו  לפרקי  זאת,  שירתו    18לעומת  ונגדים  במסגרות קצינים 

שנים, אם כוללים בספירה   11-שנים ל  4תקופות ממושכות יותר שנעו בין  הקשורות בנוטרות במשך  

 . גם את התקופה שקדמה להקמת משטרת היישובים העבריים

בנוסף למוסדייל,   :היו נשואים ליהודיותמתוכם    7  לפחותמגלה כי    קצינים אלה,  18  מחקר אודות

רוברט ,  40-לאורך רוב שנות ה  חיפהבמחוז    גדודיםהוד ומק'גרגור, גם שני הקצינים שפיקדו על ה

) ווילסון  (Wilson"טאג"  דרייקפורד  ודיוויד   ,(Drakeford  וכן  ,() האולי  ג'ורג'  , ) Hawleyאדוורד 

, ולאחר מכן 4עמק חפר (  גדודוג'ורג' אולדפילד, שפיקד על  ),  3, ולאחר מכן  2דרום (  גדודשפיקד על  

 179נישאו ליהודיות.) 5

ליהודיות, ישנה התייחסות שלילית לשני קצינים בלבד (כשלפחות לגבי אחד מבין אלה שלא נישאו  

, הן במקורות הראשוניים והן במשניים, מהם, היא נובעת מטעות בזיהוי), בעוד שהשאר מוצגים

ככאלה שבדרך כלל "סובבו את הראש לצד השני", בין אם מרצון ובין אם מחוסר אונים, לנוכח 

   180ביחידותיהם. חוקית שהתקיימה -פעילות לא

(ירושלים), שבמקביל פיקד גם על יחידת   1  גדודדוגמא לתיאור של יחס שלילי, מופיעה ביחס למפקד  

) ולסגנו (ולימים Mathtewsפרנק סיריל מת'יוז (מחנות מעצר לאזרחי אוייב,  נוטרים ששמרה על  

גילה שאחד השוטרים המוספים   : אחרי שמת'יוז)Talbot(נגב), אלן אדוורד טאלבוט (   2  גדודמפקד  

טוב נעדר במשך תקופה, הוא שלח לכל יחידות המשטרה דרישה לאתרו, והאיש אותר ונשלח -בהר

לירושלים. כאשר הגיע, הציג אישור רפואי על היעדרות עקב קדחת. מת'יוז וטאלבוט נאלצו לאשר  

שוטר המוסף האם כבר את ה  טאלבוט  שאלבעליל,  -בדיעבד את העדרותו, אך לנוכח חזותו הבריאה

רמז לכך שהפיקוד יודע מהי הסיבה האמיתית   –אפשר להתייחס אליו רשמית כאל מפקד כיתה  

פיקד על שוטרים מוספים עוד טרם הקמת משטרת היישובים העבריים, ושימש    מת'יוז  181להעדרות. 

מצידו עויין  ליחס  עדויות  כל  ואין  דנטון,  תחת  הרכבת,  משמר  של  הפלוגות  ממפקדי  בכל    כאחד 

עויין מצד הפיקוד, יכול, באותה מידה  מקרה זה, שמתואר אצל ריבלין כעדות ליחס  תקופה אחרת.  

 ת עין בריטית להתנהלות מחתרתית, על חשבון משטרת המנדט.בדיוק, להוות עדות להעלמ
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הסמל קליפורד :  בתיאורים שוניםמה שניתן להגדיר כהעלמת עין, מופיעות גם הן  דוגמאות אחרות ל

) העבריים,  Fishפיש  היישובים  במשטרת  נצרת  במחוז  שונות  יחידות  על  פיקד   1942ובתחילת  ), 

באזור נהריה (החלק שכעבור חודשים הגליל העליון. כשהוצאו כל הסרג'נטים    גדודשימש כמפקד  

, הורה פיש לאחד השוטרים המוספים, שטרם קיבל לקורס בצרפנד  )8הצפון,    גדודאחדים, יהפוך ל

הפקוד, שאין לו דרגה, הציע לו פיש לענוד  , כשהשיב  לאזור נהריהדרגה, לקבל על עצמו אחריות  

ופיש השיב, שבהתחשב בשאר הבדרים   –ד. הפקוד השיב שזה יהיה לא חוקי  דרגות קורפורל על הי

 182חוקיים שהוא (הפקוד) מבצע, זה לא אמור להפריע לו. -הלא

פורת, סרג'נט -יוסף בןהביא  ,  דוגמא לסיוע פעיל לאימונים בהיקף גדול בהרבה מזה שאושר רשמית

ג'ק מדלוק מפקח  ,  גדודתיאר כיצד מפקד ההוא   :, השרון)4  גדוד(לימים    3  גדודגושי בגוש הרצליה ב

)Medlock (בקיומ בהתלהבות  גדול  ם, תמך  בהיקף  חמושים  אימונים  יתקיימו מסדרים של  וכי   ,

תיאור    183חמושים.  ישנו  אחר  מק'גרגור  במקרה  ב כיצד  ביקורת  נתגלה  9  גדודערך  ובמהלכה   ,

. למרות שידע שכלי הרכב שימשו את "ההגנה", הוא העדיף גדודששיכות ל  4-מתוך מ  2שחסרות  

 184.להודיע לסרג'נטים שימתין מחוץ לחדר עד שידאגו להסבר שיוכל להכניס לדיווח שלו

עדויות לסיוע של חודשים האחרונים של המנדט, כשמלחמת העצמאות כבר התנהלהגם ב ישנן   ,

לאה לפעילות  העבריים,  היישובים  במשטרת  הבריטי  אנשיהם-פיקוד  של  כפי לדוגמא,  .  חוקית 

שצויין למעלה, היו מגבלות על שימוש בכלי רכב משוריינים מחוץ לשטח הגוש, אך במחוז חיפה,  

הוצאו היתרי תנועה לרכבים אלה, לכאורה לצרכי תיקונים ותדלוק. ההוכחה לכך שלא באמת היה 

על תי  יוםמדובר  על חיפה  קונים או תדלוק, היא שאישורים אלה הוצאו מדי  עד לקרבות  , ממש 

השימוש שנעשה בנשק שבידי יחידות משטרת היישובים העבריים, לא רק שלא    1948185.באפריל  

הוגבל על ידי מפקדי היחידות, אלא שהן ביקשו לקבל דיווח מפורט אודות התחמושת שבוזבזה, 

 186ם.בכדי לדאוג למילוי החוסרי 

הגדודים, נמשכו עד דיווחים שגרתיים של הפיקוד הבריטי של מחוזות הגליל וחיפה, אודות פעילות  

לימים האחרונים, בטרם נכבשו ערים אלה על ידי "ההגנה". דיווחים אלה כללו גם עדכון מסודר על  

המשטרה מדי מספר הנפגעים, תוך הקפדה ששמותיהם ייכללו ברשימת הנפגעים שהופצה בפקודות  

 187שבוע. 

  

 
 . 134שם, ע"מ   182
- משטרת היישובים העבריים גוש הרצליה תרצ"ו פורת, "ארגון הפעילות בגוש", בתוך: חנוך בניהו (עורך), -יוסף בן  183

 . 26-22), ע"ע 1988: מגדל, (הרצליה 1948-1936תש"ח 
 . 376ספר הנוטרות, ע"מ  184
 . 6003/5- , אמ"י, מ 1948בינואר,  10מכתב מריינו בשם גריי,  185

 , שם. 1948של משטרת היישובים העבריים, מרץ ואפריל בחתימת מפקד מחוז חיפה וגם: אישורי תנועה למשוריינים  
 . 4259/13- , אמ"י, מ1948במרץ    27, 12  גדודראה לדוגמא דיווח למפקד  186

 , שם. 1948בפברואר   27, 12 גדוד וגם: דיווח למפקד  
 . 1335/4- , אמ"י, מ1948מרץ  -ינוארדיווח של מק'גרגור על נפגעי מחוז נצרת,  187
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 עשר: משטרה קולוניאלית בריטית וההתקוממות היהודית - פרק חמישה

 שובו של טגארט: מיזם הבינוי והגדלת המרכיב הבריטי במשטרה
ו, לבקשתם של משרד המושבות והצבא  ארץלטגארט    שב  1938, בספטמבר  14  בפרקלעיל  כפי שצויין  

טגארט  למרות התנגדותו של סונדרס שמעמדו נחלש עקב התפוררות המרכיב הערבי של המשטרה.

עד מאי   חיצוני1939שהה בארץ ברציפות  כיועץ  על    ,,  דגש  העוסקות במבנה תוכניות  כתיבת  שם 

ארגונית אנושיתהמשטרה,  ההתיתותשת  ,  התעוררות  של  אפשרות  לקראת  שהצבא קוממותית,   ,

 1כעת השקיע מאמצים גדולים בהכרעתה. 

ניתן לנושא דיור השוטרים בתוך מתחמי תחנות המשטרה, באופן    מקום מיוחד בשיקוליו של טגארט

 שישפר את היכולת להגן ועל בני משפחותיהם ובמקביל יאפשר את הפעלתם בתוך זמן קצר. 

וועדה מיוחדת, שכללה את עוזרו של סונדרס,   ג'ורג' סנדרסון   DSPלצורך תכנון המיזם הוקמה 

)Sanderson.2), נציגים מהמחלקה לעבודות ציבוריות, ואת ברונסקיל, שייצג את הצבא  

מבני משטרה מבוצרים בנקודות אסטרטגיות   77בינוי  , כללה  1939טגארט באפריל  ההצעה שהגיש  

רחבי הארץ,   ביטחונית.  ובכל  כל  היוותה את ביטאה תפיסה של משטרה שהיא קודם  זו  תפיסה 

ות משטרה שתוכל לקבל לידיה את השליטה בארץ, אחרי שהצבא הגשמת רצונו של היינינג, לבנ

 3יסיים להשיב את הסדר על כנו, ויעזוב את הארץ. 

אחרי שטגארט כבר עזב את הארץ, ולא הוצאה לפועל במלואה, אך  אושרה בשלביםתוכנית הבינוי 

מים, החל מבני משטרה מחמישה דג  55, נבנו  1940-ב  ראשית הבנייהמ  פחות משנתייםעדיין בתוך  

מחוזות   של  מטות  לשמש  שנועד  בגדול  וכלה  משטרה  נקודות  לשמש  שנועד  וכןמהקטן   משטרה 

  4משרדי ממשלה נוספים. 

פריסת מבני המשטרה ומאפייניהם, שהציע טגארט, המחישה את הבדלי התפישה בינו לבין דוביגין:  

ט את בנייתם של מבנים בעוד שדוביגין רצה בפריסה נרחבת של מבני משטרה נגישים, הציע טגאר

המשטרה  מבנה  לדוגמא  כך  ביטחוניים.  לצרכים  בהתאם  כל  קודם  ייקבע  שמיקומם  מבוצרים, 

עוד נחשב לטעות  שהוקם בהתאם להמלצות דוביגין בואדי חרמיה, ואשר מיקומו בתחתית ואדי צר  

מיה הוא העובדה שואדי חר  1938.5לפני שפרץ המרד, ננטש בדומה למבני משטרה אחרים, במהלך  

 1938.6דצמבר    31-נקודת תורפה, באה לידי ביטוי בכך שבמקום זה הותקפה שיירתו של טגארט ב 

מבני המשטרה שאושרו לבנייה בהתאם לתכניתו של טגארט בואדי חרמיה   55מפת הפריסה של  לפי  

 
 . 68-69), ע"ע  2011קרויזר (  1
 . 74-75שם, ע"ע  2

ג'ור ג'ראלד  יישנו ספק לגבי זהותו של נציג הצבא, שכן באותה עת שירתו שני קצינים בשם ג' ברונסקיל במטה הצבא בארץ: מי 
יג'ור  יאחראי למינהלה במפקדה הראשית. מכיוון שמ ברונסקיל, קצין הקישור למשטרה; ובריגדיר ג'ורג' ברונסקיל, שהיה 

ברונסקיל היה נציג הצבא במטה המשטרה, ובהסתמך על מסמכיו האישיים, שכוללים מברקים אודות הינצלותו ממוות, בזמן  
, התקפה שבה נהרג סנדרסון, אני מעריך שהוא היה  1938בדצמבר   31- התקפה על השיירה של הוועדה בראשות טגארט, ב

 הצבא בוועדה, ולא בריגדיר ברונסקיל.  נציג 
 .  Brunskill's papers,  1939בינואר   3ראה: מכתב מבאטרשיל לברונסקיל,  

 וגם: גזירי עיתונים אודות ההתקפה, שם. 
 . 74), ע"מ 2011קרויזר ( 3
 . TNA/CO/733/434,  1941בספטמבר  30מנהל מחלקת עבודות ציבוריות, דוח ביניים על התקדמות מיזם הבנייה,   4
 . 5ראה התייחסות בפרק   5
6 January, 1939, p. 5 nd, 2Belfast Telegraph Unknown author, "Lucky escape of Sir C. Tegart", 
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לא תהיה יחידת משטרה קבועה, אך האזור יהיה תחת אחריותה של תחנת המשטרה ברמאללה, 

 7ר בו באופן קבוע. שתסיי

בשלבים  לפועל  יצא  שהוא  העובדה  הוא  הבינוי,  לפרויקט  הבריטים  שייחסו  לחשיבות  עדות 

לייבוא  הנוגע  בכל  גדולים  לוגיסטיים  קשיים  היו  כאשר  השנייה,  העולם  מלחמת  של  הראשונים 

מיזם הבנייה את  נדרשה לתעדף את הלחימה בגרמנים. הצבא ראה  חומרי גלם, וכאשר בריטניה  

בתנאי   מדוברהעברת האחריות לביטחון לידי המשטרה, הגם שהיה ברור שלא  תנאי הכרחי בדרך לכ

 8יחיד. 

היה  שאמור  במשטרה,  הבריטי  המרכיב  חיזוק  בהמשך  תמיכה  טגארט  הביע  לארץ,  שובו  מרגע 

, הביא את מקמייקל לבקש עוד 1938לעמוד על כמחצית מכלל המשרתים בה. המצב הקשה בסתיו  

יוצאי הגיעה התקינה המאושרת של שוטרים בריטים בתחילת -ועוד שוטרים בריטים,  וכך  צבא, 

במשטרה הסדירה, לא כולל שוטרים מוספים זמניים    5,510איש, מתוך תקן מלא של    3,093-, ל1939

תקינת השוטרים   9עד תחילת יולי.   2,975-תקנים בינואר, ו  2,157כאשר הבריטים הצליחו לאייש    –

תקנים   739,  1939ערבים),  מתוכם מולאו בינואר    1,638- ודים ויה  779(  2,417המקומיים עמדה על  

ו יהודים  כלומר    1,558- של  ערבים,  של  הכל.  2,297תקנים  יולי    10בסך  של   1939עד  מספרם  ירד 

ל ל  701-היהודים  ירד  הערבים  השוטרים  של  על  1,462-ומספרם  עמדה  המצבה  כלומר,   ,2,163  

מכלל המשרתים במשטרה הסדירה,   58%שהיוו כמעט    שוטרים בריטים,  2,962-שוטרים מקומיים ו

פעל תחת   1939העובדה שהצבא, שבמהלך    11מזה שהומלץ על ידי טגארט.  במידה ניכרתיחס  גבוה  

ההנחה שייתכן שבקרוב צפוייה מלחמה בהיקף מלא באירופה, הסכים, בתנאים מסויימים, לאשר  

שמבחינתו שירות במשטרת המנדט   גיוס צעירים בריטים למשטרת המנדט, מחזקת את ההנחה,

 12היה בעל משמעות בטחונית. 

מאורעות   במטרה   1929אחרי  המנדט,  במשטרת  הבריטי  המרכיב  של  הדרגתית  הגדלה  החלה 

ל לקרוב  ב  30%-להביאו  כבר  הושג  זה  יעד  במשטרה.  המשרתים  המרד 1934-מכלל  אירועי  אך   ,

ובעיקר השלב השני שלו, שינו לחלוטין את סדר ופיקוד הצבא הערבי,  הגודל שממשלת המנדט  י 

והמשטרה, ראו כמספקים. חלקו היחסי של המרכיב הבריטי במשטרת המנדט היה מאז ומתמיד  

משמעותית ב  גדול  הבריטי  המרכיב  של  ברחבי   43-מחלקו  האחרות  הקולוניאליות  המשטרות 

לסיום המנדט   ועד  1939משנת    13:, הפערים הגיעו לרמה חסרת תקדים1938האימפריה, אך בסוף  

, הם בקרב החוגרים והנגדיםהיוו הבריטים יותר ממחצית השוטרים במשטרת המנדט, כאשר גם  

העובדה שרובם גוייסו בהליך חפוז, הביאה לכך שההכשרה המשטרתית שלהם   14היוו רוב מוחלט.

 
 . 12, בנספח 1939- ראה מפת פריסת מיזם הבנייה שאושר ב 7

 . 79), ע"מ 2011וגם: קרויזר ( 
 . TNA/CO/733/417/4,  1940בינואר   20ממקמייקל לשר המושבות,  מכתב  8
 . CO/733/358/1/TNA,  1938באוקטובר   20מברק ממקמייקל לשר המושבות,   9

 . TNA/733/388/8, 1939ביולי   1- ו   1939בינואר   1טבלאות תקינה ומצבה פעילה,  וגם: 
 במשטרת היישובים העבריים.  גדודיםפקדי מחוזות והקצינים שהוצבו כמ  13ממספרם של השוטרים הבריטים יש להפחית את  

 המילה "ערבים" הופיעה במקור בטבלאות הבריטיות, וסביר שכוונתה לשוטרים מקומיים שאינם יהודים.  10
 . 75), ע"מ 2011קרויזר ( 11
 . CO/733/388/8/TNA,  1939ביולי   5שר המושבות,  - מכתב ממשרד המלחמה לתת 12
13 Jeffries (1952), p. 160. 
מספר זה אינו כולל את השוטרים המוספים שהוצבו ביחידות צבא, מתקני ממשלה, ובתפקידי ביטחון במסגרת המשטרה   14

הבריטים עצמם הקפידו לספור בנפרד את המשטרה הסדירה ואת    עצמה, כמו אבטחת הרכבת ומשטרת היישובים העבריים.
 העזר.-יחידות שיטור
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על חוסר התאמתם  של   15הייתה מצומצמת מאוד, כשעיקר הדגש הושם על מאפיינים ביטחוניים.

המושבות שהתקיימה מהמגוייסים החדשים לתפקידי משטרה, תעיד העובדה שבפגישה של בכירים  

המגוייסים הבריטים שנכנסו לשירות בעקבות ההסלמה במרד הערבי,   1,250, נטען כי מתוך  1941-ב

בפועל, ההגבלות שנוצרו בנתיבים הימיים עקב פריצת המלחמה   16היה מוארך החוזה.   400-רק ל

, הביאו לכך שמספר השוטרים הבריטים נותר גיסא , והחשש להסלמה ביטחונית מאידךגיסא מחד

 17, כשהוקמה המשטרה הניידת.1944גבוה וללא תחלופה עד 

 

 1944-1940מורשת טגארט: כוח המחץ המשטרתי הנייד 
פתיחת המלחמה, לצד הידיעה, שמיזם הבינוי צפוי להימשך זמן רב, חייבה מציאת פתרונות זמניים 

ובנובמבר   ההר,  באזורי  בעיקר  חמושה  נוכחות  קיום  של  הביטחוני  מקמייקל    1939לצורך  שלח 

מתחילת   טגארט  של  הצעתו  אל  לשוב  הבקשה  את  המושבות  של  1938למשרד  להקמתה  ביחס   ,

רכוב כפרית  ההצעה  משטרה  יישום  את  לדחות  הציע  עצמו  מקמייקל  יותר,  מאוחר  חודשיים  ה. 

בששה חודשים שכן סבר שהמשטרה כרגע לא ערוכה לפעול בגזרת ההר, ונכון יותר יהיה להמשיך 

 18להסתמך על הצבא.

המושבות,  משרד  גיבוי  את  שקיבל  מקמייקל,  של  הדחייה  מהמלצת  מסוייג  היה  עצמו  הצבא 

 19החל לפעול עצמאית כדי לספק סוסים ליחידה החדשה, למקרה שתאושר. ,  1940ובתחילת מרץ  

למקמייקל  מקדונלד  פנה  למשטרה,  סוסים  לספק  אפשרות  ישנה  כי  המושבות  למשרד  לכשנודע 

החדשה.  היחידה  הקמת  בדחיית  מעוניין  עדיין  הוא  האם  לאחר   20בשאלה,  השיב,  מקמייקל 

את דעתו בנוגע לדחייה, עוד בטרם עזב את הארץ, התייעצות עם הצבא, כי נודע לו שבארקר שינה  

הוסיף כי לאור התקדמות מיזם   . מקמייקלGOC-וכי ג'יפארד תומך ברעיון מרגע כניסתו לתפקיד ה

הבנייה והשקט היחסי ששורר בארץ, הוא שינה את דעתו, וכעת תומך בהקמתו המיידית של הכוח 

 21שוטרים. 300שוטרים, ורכיב ממוכן שימנה  200החדש, אשר  יכלול רכיב של פרשים שימנה 

), נועד לכלול Mobile Police Striking Force – MPSFהכוח החדש, כוח המחץ המשטרתי הנייד (

קצינים   5-מפקחים בריטים ו  10שוטרים מקומיים, תחת פיקודם של    250-שוטרים בריטים ו  250

אישר שר המושבות את הקמתו המיידית של כוח   1940ביוני    1-ב  22ומעלה.   ASPבריטים בדרגת  

 23המחץ המשטרתי הנייד, בהתאם לקווים המוצעים, והורה להתחיל באיוש התקנים.

, כאשר מאות שוטרים בריטים ומקומיים הועברו לפלוגות, 1940ח החדש הוקם במהלך סתיו  הכו

ושכם. ביסאן, רמאללה  היה    24שהוצבו בראמה,    ASPמפקד הכוח, שמיקם את מפקדתו בשכם, 

 
15 48", in: David M. Anderson –and insurrection in Palestine, 1936 Charles Smith, "Communal conflict

and David Killingray (Eds.), Policing and Decolonisation: Politics, nationalism and the police, 
1917–1965 (Manchester: Manchester University Press, 1992), pp. 69-70. See: Smith (1992). 

 . 72שם, ע"מ   16
 ראה הרחבה בהמשך פרק זה.  17
 . TNA/CO/733/417/4,  1940בינואר   20מכתב ממקמייקל לשר המושבות,   18
 , שם. 1940במרץ   9מברק ממפקד הכוחות הבריטיים במזרח התיכון למפקד הכוחות הבריטיים בהודו,   19
 , שם. 1940במרץ   21מברק משר המושבות למקמייקל,   20
 , שם. 1940באפריל   24מכתב ממקמייקל לשר המושבות,   21
 , שם. 1940במאי   30מברק ממקמייקל לשר המושבות,   22
 , שם. 1940ביוני    1ל,  מברק משר המושבות למקמייק 23
24 October 1940 thForce orders, 19 -Police and Prisons 5/9365- . אמ"י, ל . 
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)DSP  ) בפועל) קלוד ג'ון ווילקינסוןWilkinson .(25    1938-ל  1924, ובין  1903ווילקינסון נולד בשנת 

ן ברג'ימנט חיל הרגלים נורפולק, והוצב לאורך השנים בסין, הודו, קפריסין ומצרים, עד שירת כקצי

בסתיו   המנדט  למשטרת  חיל    1938.26להשאלתו  והובלת  להכשרת  הנוגע  בכל  שלו  הנרחב  הרקע 

  27צבאיות בבית הספר לשוטרים. ההכשרות ה רגלים, הביא להצבתו כממונה על 

ווילקינסון לקראת סיום שלב התקנים שא  500חרף המאמץ למלא את   ושרו, בפועל שירתו תחת 

מפקחים, בריטים כולם. הפלוגה   9-, וASPמפקדי פלוגות בדרגת תקן    3,  1940ההקמה, בנובמבר  

בביסאן, לא הוקמה בפועל, אף שהוצבו בה שני קצינים בריטים, שכן לא היה מקום לאחסן את  

חיל במתקן  מבנים  לפינוי  המתינו  והם  למעט הספ-אנשיה,  היחידות,  שאר  גם  לעיירה.  בסמוך  ר 

תקנים ביחידות   300מתוך    218הפלוגה של רמאללה, לא מילאו את כל התקנים: בסך הכל אויישו  

ו הייתה    200מתוך    128-הממוכנות,  והנגדים,  החוגרים  מצבת  רוב  הפרשים.  ביחידות  תקנים 

מתוך    195בריטית,   בא  346.28איש  החדש,  הכוח  של  החפוזה  לידי  ההקמה  בתנאי ביטוי  ה  גם 

נאלצו הבריטים  בנוסף לקשיים שעמדו בפני הפלוגה של ביסאן,  המגורים של היחידות השונות: 

לשכן את הפלוגה של רמאללה במתקנים משטרתיים בירושלים, לשכן את הפלוגה של שכם במספר 

 29בניינים שנשכרו במיוחד, והפלוגה של ראמה שוכנה בבסיס צבאי, באופן זמני. 

ל הפלוגות, מלבד זו שהוקמה ברמאללה, שהייתה ממוכנת כולה, כללו מרכיב ממוכן ומרכיב רכוב  כ

של   פיקודו  תחת  בראמה,  שהוצבה  הפלוגה  סוסים.  (  ASPעל  נאנגל  שבדומה Nangleגילברט   ,(

, ושימש כמפקד מרחב הספר הצפוני במהלך 1938-צבא שהושאל למשטרה ב-היה איש  לווילקינסון

  30, הייתה היחידה בכוח, שמרכיב הפרשים שלה היה גדול יותר מהמרכיב הממוכן.1939רוב 

ההכרה בכך שתפקיד היחידה החדשה, הוא ביטחוני במהותו, באה לידי ביטוי באיוש דרגי הפיקוד. 

נגל, שהיו אנשי צבא שהושאלו למשטרה, גם קצינים אחרים שהוצבו בכוח בנוסף לווילקינסון ונא

שעסקו  ביחידות  שירות  של  מוכח  רקע  בעלי  או  צבאי,  רקע  בעלי  היו  הנייד,  המשטרתי  המחץ 

 2בתפקידים ביטחוניים. כך, למשל, הוצב טרטון כמפקד מחלקה בכוח החדש, וכמוהו הועברו אליו  

  Matheson .(31ומת'יסון () McConnachieהעבריים, מקונקי (ממשטרת היישובים  גדודיםמפקדי 

 הגבירה את התסכול של השוטרים  העובדה שפעילות המתקוממים באזור ההר נפסקה כמעט לגמר

ווילקינסון   .שקיימו יחידות כוח המחץ המשטרתי הניידוהמתישים  שהשתתפו בסיורים הממושכים  

 
25 March 1941 thForce orders, 29 -Police and Prisons  6/9365-. אמ"י, ל . 
26 Yearly list, p. 761.-1940 Half 
27 Horne, p. 499. 
 . TNA/CO/733/417/4, 1940בנובמבר  19ממקמייקל לשר המושבות,  מכתב  28
 שם.  29
30 September 1940 thForce orders, 28 -Police and Prisons  3659/6- . אמ"י, ל . 

 וגם:  
January 1939 thForce orders, 11 -Police and Prisons  3659/1-. אמ"י, ל . 

 . TNA/CO/733/417/4, 1940בנובמבר  19וגם: מכתב ממקמייקל לשר המושבות,  
31 October 1940 thForce orders, 26 -Police and Prisons 6/9365- . אמ"י, ל . 
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במקום ווילקינסון   32, עקב רצונם לשוב לפעילות בחזית.1941ביקשו לשוב לצבא באביב וקיץ    ונאנגל

  Eattell.(33ארתור סיריל "ביל" איטל ( ASPמונה דנטון למפקד הכוח, ואת מקומו של נאנגל מילא 

קשים  שירות  בתנאי  התאפיין  הוא  הנייד,  המשטרתי  המחץ  כח  של  פעילותו  שנות  שלוש  לאורך 

כ שצוייר,  באיור  ביטוי  לידי  בא  אלה  לתחושות  ביטוי  מוראל.  אחד כובעיות  ידי  על  הנראה,  ל 

. באיור נראים 1941המשרתים בכוח, ששלח אותו לבטאון המשטרה, שפרסם אותו בגליונו מתחילת  

וח באזור שומם, והאחד מהם אומר לאחרים: "לא פלא שאדוננו בחר ללכת על המים שוטרים מהכ  3

 34בארץ שוממה זו". 

עונשין על הכפר -פעולות משמעותיות: הטלת סגר   3-בכל תקופת קיומו של הכוח, הוא נטל חלק רק ב

, אחרי שבמהלך פעילות לתפיסת מתקומם, החשוד ירה והרג את  1941קבטיה במרחב ג'נין במרץ  

  35), בטרם נהרג בעצמו. Drummondאריק דראמונד ( ASPמפקד המרחב, 

ה מצוד נרחב שנמשך תהפעולה השנייה שכוח המחץ המשטרתי הנייד נטל בה חלק משמעותי, הי

אל סמיח  מפקח  את  שהרגה  המתקוממים,  קבוצת  אחרי  חודשים,  תחנת -לאורך  מפקד  אדריסי, 

ב מאנשיו  ושלושה  בטובאס,  שנה, 1942ביולי    30-המשטרה  חצי  כמעט  שנמשך  המצוד,  במהלך   .

ת בשומרון. בעקבות מידע בהמשטרתי הנייד, ולא רק היחידה שמוצ   ץהשתתפו כלל יחידות כוח המח

, הצליחו יחידות של הכוח, בפיקודם של איטל ושל פיט, 1942מודיעיני, שהגיע לבולשת בדצמבר  

הפבעבר  ב  ששירת כמפקד  ושימש  העבריים  היישובים  ארבעת משטרת  על  לסגור  בשכם,  לוגה 

החשודים. לאורך השבועות הבאים, בסדרה של היתקלויות, הצליחו פיט ואיטל לפצוע בזה אחר זה 

 36את החשודים, ולעצור אותם, כשעל המבצע פיקד מפקד המחוז, קאפארטה.

הפעולה השלישית שבה השתתפו יחידות כוח המחץ המשטרתי הנייד, הייתה גם היא בפיקודו של 

, התקיימה אחרי שכבר התקבלה 1943פעולה זו, בנובמבר    37אפארטה, חיפוש הנשק ברמת הכובש.ק

המנדט,   שלטונות  של  ביותר  המשמעותי  והיריב  שהיות  הבריטיים,  הפיקוד  בדרגי   הוא החלטה 

ארגוני המחתרת היהודיים, המענה המשטרתי המתאים ביותר, יהיה הקמתה של ז'נדרמריה גדולה 

איש, ושתורכב אך ורק מבריטים. כוח המחץ המשטרתי הנייד, שכלל בשלב   2,000מאוד, שתמנה  

חוגרים, לא התאים למשימה זו, ונקבע כי   210-נגדים ו  40מפקחים,    10איש,    260-זה, לא יותר מ

 38והמשרתים בו ישובו לשרת ביחידות המשטרה הרגילות.יפורק 

 

 
ווילקינסון שב ליחידתו הקודמת ובהמשך השתלב ביחידת הצ'ינדיטים, שהקים ווינגייט בבורמה. הוא סיים את שירותו   32

. ראה:  1944- . נאנגל שב גם ליחידתו הקודמת, לחם במדבר המערבי ובאיטליה, ונהרג ב1953הצבאי בדרגת בריגדיר, בשנת  
Martin Higgins, Palestine Police Database (Spreadsheet file). 

33 Horne, p. 502. 
 . 13ראה איור בנספח   34
35 , vol. X, no. 3 (July 1941), p. 20.Palestine Police MagazineUnknown author, “Eric Drummond”,  

And: Horne, p. 501. 
36 942, p. 2., 4 August 1The Palestine Post Unknown author, "Officer and three constables killes", 

And: Unknown author, "Two death sentences upheld", The Palestine Post, 4 January 1943, p. 7. 
And: Horne, pp. 507-510.  

 הרחבה אודות פעולה זו מופיעה בפרק הקודם.  37
 . TNA/CO/733/434/12, 1943בנובמבר  24) המנהל הכללי של משרד המושבות,  Gaterרישום של ג'ורג' גייטר ( 38
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 Police Mobile Force – PMF (1944-1943הקמת המשטרה הניידת (  –בחזרה לז'נדרמריה בריטית 
שערי הארץ ננעלו עם פתיחת מלחמת העולם השניה. מאות שוטרים בריטים שסיימו את חוזיהם 

בסוף   גלל שהתחבורה הימית היתה לא בטוחה.נאלצו להישאר בארץ  הן מתוקף צווי חרום והן ב

של   1942 הבריטי  המרכיב  בקרב  ומשמעותי  מיידי  מחסור  יווצר  המלחמה  שבסיום  ברור  היה 

זו, ביקש מקמייקל משר המושבות, במכתב ששלח לשר  למנוע בעייה  המשטרת המנדט. במטרה 

ב שתוכל  1942בדצמבר    4-המושבות  זמנית,  בריטית  משטרה  יחידת  להקים  הפער ,  את  למלא 

    39העתידי. 

התפתחה הערכה בגופי המודיעין הבריטים כי   1942בנוסף לבעיית כוח האדם העתידית, החל מקיץ  

ברגע שיוסר האיום החיצוני על ארץ ישראל מצד מעצמות "הציר", יפתחו ארגוני המחתרת במערכה 

מדיניות   לשינוי  להביא  במטרה  המנדט,  שלטונות  כנגד  של  מחודשת  הלבן"  הנחת 1939"הספר   .

בפני  לעמוד  תוכל  לא  הנוכחית,  בתצורתה  המנדט,  משטרת  כי  הייתה  הבריטים  של  העבודה 

התקוממות זו ועל כן הומלץ להותיר בארץ ובסביבתה המיידית, גם כוח צבאי משמעותי של דיוויזיה 

החלטות המועצה אחת בתוך שטח המנדט ודיוויזיה נוספת במצרים. בהתאם להערכות אלה, כללו  

ז'נדרמריה חדשה, גדולה 1943במאי    19-הצבאית של המזרח התיכון מ , המלצה לקבינט להקים 

 40בהרבה מכוח המחץ המשטרתי הנייד, ושבניגוד אליו, תכלול בריטים בלבד. 

עוד לפני הדיון במועצה הצבאית של המזרח התיכון, קיבל משרד המושבות את התכנית, שגובשה 

הצבא,   ידי  שכללה על  המוצעת,  הז'נדרמריה  למבנה  בנוגע  המנדט,  ממשלת  עם  פעולה  בשיתוף 

ו  60איש,    2,000כאמור   ל  1,940-קצינים  שיחולקו  ונגדים,  ולפלוגת    6-חוגרים  ממוכנות  פלוגות 

כלי   200פרשים. הצבא המליץ גם כי המגוייסים החדשים יגיעו ישירות מבריטניה. הכוח נועד לכלול  

  41, יהיו משוריינים כבדים עם צריח. 50-מתוך ה 15-היו משוריינים, ומתוכם י 50-רכב, ש

פלוגה תוכננה לכלול   מחלקות. ההתייחסות לכוח בכל הנוגע לתקינת   4-איש, שיחולקו ל  200כל 

הקצינים, הייתה כאל חטיבה: דרגתו של מפקד הכוח המוצע, הייתה קולונל; דרגת סגנו הייתה 

מפקדי הפלוגות וקציני המטה הבכירים  7; ודרגת SPהמשטרתית  קולונל, שתוחלף בדרגה-לוטננט

  DSP.42-יג'ור, שתוחלף ב יבמפקדת הכוח, תהיה מ

מטה הפלוגה, כמו גם בסיסה של פלוגה ממוכנת שתהיה אחראית למחוזות לוד ועזה, נקבע לצרפנד. 

תיפר נוספת  ממוכנת  כשפלוגה  ירושלים,  בעיר  להתמקם  נועדה  שנייה  ממוכנת  היא פלוגה  גם  ס 

במחוז זה, אך תחולק לשניים ותוצב במרחב הכפרי של המחוז, בחברון וברמאללה. פלוגה ממוכנת 

רביעית תוצב בחיפה, ותהיה אחראית לעיר וסביבתה. פלוגה ממוכנת חמישית תוצב בשכם ותהיה 

הממוכנת  הפלוגה  כרם.  בטול  שתוצב  הפרשים  מפלוגת  מחצית  לצד  השומרון,  לאזור  אחראית 

תוצב הששי פלוגת הפרשים  של  השניה  ובראמה. המחצית  בצפת  ותיפרס  העליון  בגליל  תיפרס  ת 

  43בביסאן ותהיה אחראית על בקעת הירדן.

 
 , שם. 1943בספטמבר  29מזכר של מחלקת המזרח התיכון במשרד המושבות,   39
 . TNA/CAB/66/37/47, 1943במאי   19החלטות המועצה הצבאית של המזרח התיכון,   40
 . TNA/CO/733/434/12,  1943במאי  15מברק ממפקד הצבא במזרח התיכון למשרד המלחמה,   41
 . להלן: הצעת מבנה המשטרה הניידת. TNA/CO/733/434/12, 1943במאי   24מכתב ממקמייקל לשר המושבות,   42
 שם, שם.  43



321 
 

באטרשיל, שכיהן בתפקיד בכיר במשרד המושבות, כתב, מייד עם קבלת המלצות הצבא, כי הלקח 

תוטל משימת דיכוייה של כל החשוב ביותר מהמרד הערבי, הוא שהצבא יהיה הגורם הראשי שעליו  

איש יספיקו לדיכוי התקוממות, הוא לא רואה תועלת  2,000-התקוממות, ומכיוון שאין אפשרות ש

 44מיוחדת בכוח המוצע. 

נמשכו הדיונים בין נציגי משרד המושבות וממשלת המנדט לבין נציגי   1943במהלך מאי, יוני ויולי  

. במהלך הדיונים העלו נציגי משרד המושבות את הצבא במזרח התיכון ומשרד המלחמה בלונדון

בז'נדרמריה שכזו, הוא שהיא  ונציגי הצבא השיבו שהיתרון הגדול הגלום  טענתיו של באטרשיל, 

גדודים סדירים בארץ, שבמצב של התקוממות יהיו גם פחות יעילים,    2חוסכת לצבא נוכחות של  

מן, וברור שתחלופה תפגע בהיכרות שלהן שכן אין אפשרות להציב את אותן יחידות ללא הגבלת ז

הן משרד המושבות והן נציגות הצבא הסכימו שהפיקוד המבצעי על הז'נדרמריה   45עם המצב בארץ. 

יותר במקרה של התקוממות, אך -החדשה חייב להיות בידי הצבא, שברור שיהיה הגורם המשמעותי

רד המלחמה, לסייע במימוש היא תהיה חלק מהמשטרה. מטה הצבא במזרח התיכון, שביקש ממש 

מספר  אך  החדשה,  הז'נדרמריה  בהקמת  לתמוך  מוכן  המלחמה  שמשרד  תשובה  קיבל  התכנית, 

בניסיונו   46התקנים שיוקצה לה, יופחת ממספר התקנים שעומדים לרשות הצבא במזרח התיכון. 

ת להסביר למשרד המלחמה את חשיבותו של הכוח, הגדיר מפקד הצבא במזרח התיכון את מטרו 

 47הכוח החדש:

להוסיף נדבך נוסף של ביטחון, במקרה של התקוממות שתפרוץ לפני סיום המלחמה, ובכך  .1

יחידות הצבא שכרגע מוגדרות כאחראיות לביטחון הפנים  להפחית את העומס על אותן 

 בשטח המנדט.

לאפשר למשטרה להתמודד עם תקופת המעבר אחרי סיום המלחמה, כשחלק משמעותי  .2

 יטים שמשרתים כרגע, ייצאו לחופשה או יפרשו עם סיום החוזים שלהם. מהשוטרים הבר

 להוות גרעין מנוסה שיוכל להשתלב בהמשך במשימות השגרה של המשטרה.  .3

חרף הסכמתו העקרונית לתמוך במיזם החדש, הבהיר מטה הצבא, שעל משרד המושבות לדאוג  

התמיכה   48לשכנע אנשים להצטרף אליו. לשיפור התנאים המוצעים למגוייסים, אחרת לא ניתן יהיה  

מצידה של ממשלת המנדט באה בעיקר מכיוונם של מקמייקל וסביבתו, בעוד שסונדרס, המפקח 

הכללי של המשטרה, כמעט ולא מוזכר כגורם במהלך דיונים אלה. עזיבתו של סונדרס, הפכה את 

 המשטרה לגורם מעורב מאוד בהקמת הז'נדרמריה החדשה. 

- ). רימרRymer-Jonesג'ונס (- סיים סונדרס את תפקידו והוחלף בג'ון מארי רימר  1943באוגוסט  

והקריירה שלו הייתה שילוב נדיר למדי של שירות ממושך הן בצבא והן במשטרה.    1897-'ונס נולד בג

בשנת   התותחנים  לחיל  כקצין  התגייס  העולם   1916הוא  במלחמת  המערבית  בחזית  ושירת 

צבאי. אחרי המלחמה המשיך בשירותו הצבאי, ושהה בתחילה בגרמניה הראשונה, שם עוטר בצלב ה 

בשנת   אך  יחידתו,  (  1920עם  לנקסטר  המלכותי  המלך  לרגימנט   King's Own Royalסופח 

Regiment – Lancaster והוצב באירלנד במהלך השנה המשמעותית ביותר של מלחמת העצמאות ,(

בין   תפק  1934-ל  1921האירית.  מספר  מילא  הצבא, הוא  את  עזב  שאחריהם  והדרכה  מטה  ידי 

 
 , שם. 1943במאי   19מיזכר של באטרשיל,  44
 , שם. 1943ביוני   17שרד המלחמה, סיכום דיון בין נציגי משרד המושבות ומ 45
 , שם. 1943ביוני   8מברק ממשרד המלחמה למפקד הצבא במזרח התיכון,   46
 , שם. 1943ביוני   19מברק ממפקד הצבא במזרח התיכון למשרד המלחמה,   47
 , שם. 1943ביולי   29מברק ממקמייקל לשר המושבות,   48
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) לפקד  המקבילה  בדרגה  המטרופוליטאנית  למשטרה  הן Chief Inspectorוהתגייס  שירת  הוא   .(

בתפקידי שטח, כמפקד תחנה ואזור, והן בתפקידים במטה המשטרה, והתקדם לדרגה המקבילה 

 –חירום  -כסוג של מינוידט  המנג'ונס הגיע למשטרת  -רימר  Chief Superintendent .(49ניצב (-לסגן

, אך המינוי שלו הוגבל לשנתיים, שכן הוא הושאל מפקח כללי  מקום-כממלא  הוגדרהוא אמנם לא  

 50מהמשטרה המטרופוליטאנית, והיה אמור לשוב אליה. 

ג'ונס כגורם שדחף להקמת הכוח החדש. הורן, שכתב את ספרו -קשה להגזים בחשיבותו של רימר

ג'ונס וקיבל ממנו גישה חופשית -מכים הרלוונטיים, ואשר ראיין את רימרבטרם נחשפו רבים מהמס

עיצב את    ג'ונס טען כי-. רימרליומנו, הציג אותו כמי שהגה את רעיון הקמת הז'נדרמריה החדשה 

ב סגנו, מק'קונל, ששירת  עם  הבריטית,   RIC- הרעיון בשיתוף  בז'נדרמריה  פלוגה  ושימש כמפקד 

ג'ונס הציג בפניו את הרעיון, מק'קונל  -. לפי הורן, אחרי שרימר20-במחצית הראשונה של שנות ה

ג'ונס כלל לא היה -מכיוון שרימר  51היה זה שהעלה את ההצעות המפורטות בכל הנוגע למבנה הכוח. 

ה, לא סביר שהוא היה היוזם שלו, אך בהחלט בארץ בעת שהחלו הדיונים בנוגע להקמתו של כוח ז

מבנה  את  לתכנן  שהחלו  בעת  הצבא,  נציגי  נועצו  שעימם  הגורמים  בין  היה  שמק'קונל  אפשרי 

ג'ונס, ככל הנראה, הוא -. חרף העובדה שרימר1943הז'נדרמריה המוצעת, במחצית הראשונה של  

משטרה, לא הייתה מוטלת לא יוזם הקמת הכוח החדש, תמיכתו של המפקח הכללי החדש של ה

לתמיכה זו הייתה משקל רב, שכן במשרד המושבות עדיין נשמעה עמדתו של באטרשיל,    52בספק.

לפיה אין כל טעם בהקמתו של כוח כזה, ויש להמשיך ולהסתמך על הצבא באופן מוחלט. בנוסף 

הז'נדרמ מהקמת  שהסתייגו  המושבות  משרד  פקידי  פעם,  אחר  פעם  שהושמעה  זו,  ריה לטענה 

יש   53החדשה, ציינו כי התעצמות גדולה כל כך של המשטרה, תייצר עומס כבד על המפקח הכללי. 

להניח כי העובדה שהמפקח הכללי עצמו היה מגדולי התומכים בהקמת הז'נדרמריה סייעה מאוד 

 להחליש טענה זו.

, 1943תיו  במקביל להתקדמות הדיונים בין משרד המושבות ומשרד המלחמה, החל הצבא, במהלך ס

 54לפרסם בקרב יחידותיו, כי ישנה אפשרות להתנדב לשורות הכוח החדש.

) ונפגש עם מפקד הצבא Stanleyבאמצע אוקטובר ביקר במצרים שר המושבות, אוליבר סטנלי   (

 ) ווילסון  מייטלנד  הנרי  התיכון,  על Wilsonבמזרח  משניהם  שמע  בשיחותיו  מקמייקל.  ועם   ,(

   55, כחלק ממשטרת המנדט.תמיכתם בהקמת הכוח החדש

פחות משבוע אחרי שנפגשו בקאהיר, כתב מקמייקל לשר המושבות כי על פי נתוני המשטרה, מתוך 

שוטרים אולצו להמשיך בשירותם עקב צווי חירום שניתנו   423בריטים המשרתים במשטרה,    2,604

המלחמה;   פריצת  במשך    914בעקבות  בארץ  שהו  שק  5שוטרים  מבלי  ויותר  חופשת שנים  יבלו 

 
49 August 1943, p. 2. th, 13Bradford ObserverUnknown author, "A man for the job",  

August 1936, p. 4  th, 13West Sussex GazetteAnd: Unkown author, "New Police Superintendent",  
,  1945סט  באוגו  30), המפקח הכללי של המשטרה המטרופוליטאנית, לגייטר,  Scottמכתב מהרולד סקוט ( 50

TNA/CO/733/451/1 . 
51 Horne, p. 515. 
52 Jones (Oral -eels 20, 23. See: RymerrJones (Oral History), 1989, IWM SA, 10699, -John Rymer

History). 
 . TNA/CO/733/434/12, 1943באוגוסט  6סיכום דיון שהתקיים במשרדו של באטרשיל,   53

 . , שם1943בספטמבר    28למקמייקל, וגם: מברק משר המושבות 
 , שם. 1943בספטמבר  28מברק משר המושבות למקמייקל,   54
 . TNA/WO/208/1704,  1943באוקטובר   23מברק ממקמייקל לשר המושבות,   55

 , שם. 1943באוקטובר  15וגם: מברק ממשרד המלחמה למפקד הצבא במזרח התיכון,  
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שוטרים, שגוייסו אחרי פריצת המלחמה, חתמו על חוזה שירות שתקף לתקופת   584-ו  56מולדת;

הייתה, שלא רק שהכוח החדש נחוץ בדחיפות, אלא שגם   מסקנתו של מקמייקל  57המלחמה בלבד.

 הקמתו ואיוש כל התקינה שלו, לא תפתור את מצוקת כוח האדם במשטרה.

בנובמבר הגיש לקבינט מיזכר   16-סטנלי השתכנע בחשיבות הקמתו הדחופה של הכוח החדש, וב

הז'נדרמריה להקמת  והחוץ  המלחמה  שרי  של  הסכמתם  את  ציין  שבו  זה,  אחרי    58.בעניין  מייד 

הפצתו של המיזכר, שלח אמרי, ששימש כשר לענייני הודו, מכתב אישי לסטנלי, ובו הציע כל עזרה 

שיוכל לספק, כשהנימוק שנתן לרצונו לעזור, היה: "מעולם לא סלחתי לעצמי על שפירקתי, תחת 

ו בפלשתינה, לחץ כבד מווינסטון (צ'רצ'יל) הקמצן, את הז'נדרמריה הבריטית הקטנה, שהייתה לנ

היהודים   השוטרים  בתוך  הבריטי  המרכיב  נבלע  שם  המשטרה,  לתוך  מאנשיה  חלק  פיזור  תוך 

   59אמינים".-והערבים, הפחות

ב העוקבת,  הקבינט  בישיבת  כבר  לדיון  עלתה  המושבות  שר  של  ואושרה   19-הצעתו  בנובמבר, 

חדש כ"ז'נדרמריה",  במלואה. בישיבת הקבינט גם אומצה המלצתו להימנע מלהגדיר את הכוח ה 

) פלשתינה"  משטרת  של  הנייד  ה"מרכיב  בתור  אליו  להתייחס   Mobile Section of theאלא 

Palestine Police  2,000). הסוגייה התקציבית, שהייתה משמעותית, עקב העלות הגבוהה של גיוס 

ם זאת,  שוטרים בריטים, נדחקה הצידה לנוכח מה שנראה כצורך דחוף של ממשלת המנדט. נקבע, ע

שיתקיים דיון בין שר המושבות לשר האוצר ובו תיבחן האפשרות לצמצם את כוח האדם במשטרת 

וכך לפנות כספים עבור הכוח החדש. העניין לא הוכרע מיידית מכיוון ששר  היישובים העבריים, 

המושבות ציין שברור שהכוח החדש יהיה לא פופולרי בקרב היהודים והערבים, וההנהגה היהודית 

 60תראה בעין רעה צמצום של משטרת היישובים העבריים לטובת חיזוק המרכיב הבריטי במשטרה.

חלק  יהיה  החדש  הגוף  כי  נכתב  הקבינט  החלטת  בעקבות  המלחמה  משרד  שהפיץ  במסמך 

 61מהמשטרה, ויהווה תחליף לכוח המחץ המשטרתי הנייד. 

ההכנות להקמת הכוח החדש נכנסו להילוך גבוה, מרגע שאושרה הקמתו, ואחד הצעדים הראשונים 

שנראה נחוץ, היה בחירת שם מתאים, שכן השם הזמני שניתן בישיבת הקבינט היה ארוך ומסורבל 

(  7-מדי. ב הנייד"  "כוח השיטור  ובו הוצע השם  לסטנלי,   Policeבדצמבר שלח מקמייקל מברק 

ceMobile For .62), והצעה זו התקבלה 

בדצמבר התקיים דיון בין נציגי משרד המלחמה, משרד המושבות ולראשונה, נציג של משטרת   10-ב

באיתור   –המנדט   לסייע  מתכוונים  שהם  שלמרות  המלחמה,  משרד  נציגי  הבהירו  בדיון  מונרו. 

המלכותי של   וכן חיל הנחתים  RAFמגוייסים מתוך הצבא, הם סבורים שגם יחידות היבשה של  

רוב  וכן  הנגדים  כי ההעדפה של המשטרה היא שסגל  ציין  מונרו  צריכים לשלוח מתנדבים.  הצי, 

 
לוניאליות כללו גם חופשת מולדת בת חודש, מדי שנה. כלומר, שוטרים  תנאי השירות של שוטרים בריטים במשטרות קו 56

 אלה זכאים לקרוב לחצי שנה חופשת מולדת ברגע שהדבר יתאפשר. 
 . TNA/WO/208/1704,  1943באוקטובר   23מברק ממקמייקל לשר המושבות,   57
 . TNA/CAB/66/43/10, 1943בנובמבר  16מיזכר של שר המושבות לקבינט המלחמה,   58
 . TNA/CO/733/434/12, 1943בנובמבר   17מכתב מאמרי לשר המושבות,  59
 . TNA/CAB/65/36/26, 1943בנובמבר   19דיון קבינט,  60
 . TNA/WO/208/1704,  1943בנובמבר   19מיזכר שהופץ במשרד המלחמה בעקבות החלטת הקבינט,   61
 . TNA/CO/733/434/12, 1943בדצמבר    7ממקמייקל לשר המושבות,  מברק  62

 . TNA/CO/733/451/3, 1943בדצמבר   23וגם: מברק משר המושבות למקמייקל, 
שתמש בשם  להגם אני  לכן בחרתי ביישוב היהודי וכן במחקר, שמו העברי של הכוח תורגם בדרך כלל "המשטרה הניידת", ו

 זה. 
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התקנים    2,000הקצינים, יגיעו מתוך המשטרה. כל משתתפי הדיון הסכימו כי לא מומלץ לגייס את  

 63איש ולהעבירם לארץ ישראל.   150-בעת ובעונה אחת, וההעדפה היא לגייס מדי חודש כ

דיווחה מפקדת הצבא בקאהיר כי מספר הפניות של חיילים המבקשים להתגייס   1943בדצמבר    19-ב

 64לכוח החדש, הוא גדול בהרבה מהצפוי. 

המגוייסים הראשונים של המשטרה הניידת. הכוח החדש   150הפליגו לארץ ישראל    1944בינואר  

להכריז על כך בגלוי. בסופו הפך לעובדה קיימת ושלטונות המנדט ומשרד המושבות התלבטו האם  

של דבר, הן מקמייקל והן סטנלי הגיעו למסקנה שעדיף שלא להכריז בפומבי על הקמת הכוח החדש. 

מקמייקל סבר שבמידה ודבר קיומו של הכוח החדש ייחשף, יש להציגו כגירסא מוגדלת של כוח 

צ לא  "אנחנו  כי  והוסיף  הסכים  מצידו  המושבות  שר  הנייד.  המשטרתי  מידע המחץ  לנדב  ריכים 

  65בנושא זה לסוכנות היהודית". 

 

 1946-1944מתכנון לביצוע  –המשטרה הניידת 
למרות שלשלטונות המנדט היה עניין ברור שלא להבליט את ייעודה של המשטרה הניידת, כמרכיב 

אמיתית  אפשרות  הייתה  לא  שבפועל  הרי  היהודית,  ההתקוממות  עם  המסתמן  במאבק  מרכזי 

ספרי המתגייסים, הציוד שקיבלו והעובדה שהאימונים שעברו היו צבאיים באופיים, לעשות כן: מ

דיברו בעד עצמם. גם הבחירה במפקד הכוח וסגנו, היוותה הוכחה שמדובר ביחידה שאולי משתייכת 

) Brightonקולונל לזלי לורנס ברייטון (-למחצה: לוטננט-למשטרה, אבל משימותיה הן כולן צבאיות

, 1922. הוא שוחרר משירות סדיר בשנת  1920והתגייס לרגימנט מידלסקס בשנת     1901בשנת  נולד  

מחדש  גוייס  השנייה,  העולם  מלחמת  פרוץ  עם  הרגימנט.  של  המילואים  ממערך  חלק  נותר  אך 

עבר    1943קולונל . בשנת  -מונה ללוטננט  1942ליחידתו קיבל דרגות זמניות של מייג'ור, ולאחר מכן ב

ג'ונס מינה אותו כאחראי על הקמת וארגון המשטרה הניידת, מתוך -טרת המנדט, ורימרלשרת במש

 66אך לא כמפקד הכוח כולו.  –הבנה שבסיום שלב ההקמה הוא יוצב בה בתפקיד בכיר 

) סטייבל  הנרי  רוברט  קולונל  בשנת  Stableלוטננט  נולד  בשנת    1893)  כקצין  הוא 1913והוסמך   .

רג'פוטי בצבא ההודי מייד אחרי הסמכתו, ושם שירת במשך העשורים הועבר לרגימנט הרובאים ה

השירות  בצלב  ועוטר  מסופוטמיה,  בחזית  לחם  הוא  הראשונה  העולם  מלחמת  במהלך  הבאים. 

המצויין. אחרי המלחמה הוצב בצפון מערב איראן ועסק בהתמודדות עם גרילה. הוא מעולם לא 

כמפקד   היה  ניסיונו  וכל  משטרה,  בעבודת  בשנת  עסק  רגלים.  חיל  יחידות  לדרגת   1936של  הגיע 

 
 . TNA/CO/733/451/3,  1943בדצמבר   10סיכום דיון בעניין הקמת משטרה ניידת,  63
 . TNA/WO/208/1704,  1943בדצמבר   19מברק ממפקד הצבא במזרח התיכון למשרד המלחמה,   64
 . TNA/CO/733/451/2,  1944בינואר   15מברק ממקמייקל לשר המושבות,   65

 , שם. 1944בינואר    19וגם: מברק משר המושבות למקמייקל, 
66 p. 507. And:, 1 June 1944, 1338 issue, The Palestine Gazette 

The London Gazette, issue 32726, 4 July 1922, p. 5034. And: 
The London Gazette, issue 36456, 4 April 1944, p. 1593. And: 

May 1944 thorders, 20Force  -Police and Prisons 3661/3- . אמ"י, ל . 
And: Martin Higgins, Palestine Police Database (Spreadsheet file).   

And: Horne, pp. 518-519. 
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בעיר סמסון שבתורכיה.    פרש משירות פעיל ושימש כקונסול הבריטי  1939לוטננט קולונל ובשנת  

 AIG.67, מונה למפקד המשטרה הניידת וקודם לדרגת  PSגוייס למשטרת המנדט בדרגת    1944בשנת  

שהר   אחרי  ההכשרה,  מתקן  לבחירת  אחראי  היה  להכשרה ברייטון  מתאים  כלא  נקבע  הצופים 

צבאי ככוח  גדול, שעיקרה הכשרה  בהיקף  רימר-שוטרים  באישורו של  - למחצה. המתקן שנבחר, 

למחצה ליד ג'נין, שנועד לשמש הן כמתקן הכשרה והן כמפקדה ומרכז - ג'ונס, היה מחנה צבא נטוש

בחורף   החלה  המקום  הכשרת  כולו.  הכוח  של  הייתה  1943לוגיסטי  ועדיין  כשראשוני ,  בעיצומה 

  1944.68המתגייסים החלו להגיע למקום בתחילת 

של   הראשונה  המחצית  חודש,   1944במהלך  מדי  הגיעו  כשהמתגייסים  הכוח,  התארגנות  נמשכה 

בקצב של כמה עשרות בכל פעם. בשלב זה התברר שמספר המעוניינים בגיוס למשטרה הניידת, הוא 

הייתה נמוכה גם בקרב הקצינים, שמתוכם השאיפה הייתה לבחור קטן בהרבה מהצפוי. ההיענות  

והחוגרים.  הנגדים  המחלקות,  מפקדי  הפלוגות,  מפקדי  בקרב  וכן  המטה  מקציני  חלק   69לפחות 

כדי שיעברו  לקצינים  לטענת הצבא, מכך שתנאי השירות שהוצעו  נבע,  באיתור הקצינים  הקושי 

המשטרה הניידת החלה לקלוט את ראשוני    1944ב  מהצבא למשטרה, לא היו טובים דיים. רק באבי

בפועל ג'ק מדלוק, הגיע מתוך המשטרה, ובין -DSPהקצינים שלה. מפקד הפלוגה הראשון שמונה,  

השרון במשטרת היישובים העבריים ולאחר מכן על מחלקה בכוח המחץ   גדודהשאר  פיקד בעבר על  

מפקדי    70שונים וכן מספר מפקדי מחלקות.המשטרתי הנייד. לצידו מונו סגני מפקדי הפלוגות הרא

) עבר למשטרה מהרג'ימנט הוולשי Boningהפלוגות האחרים הגיעו מהצבא: מייג'ור פרנק בונינג (

)Welsh Regimentב קנינגהאם 1944במאי    11-)  בי.  איי.  מייג'ור  למשטרה  התגייס  יום  באותו   .

)Cunninghamשל דרום וויילס (  הגבולרג'ימנט  ), שהגיע מSouth Wales Borderers .(71    עד לסוף

בספטמבר  הניידת.  המשטרה  של  הבכיר  הפיקוד  דרג  גיוס  את  להשלים  גדול  נעשה מאמץ  השנה 

גוייסו לשורות המשטרה הניידת ארבעה קצינים נוספים ובכך הושלם איוש הפיקוד הבכיר של הכוח 

 72מפקדי פלוגות וקציני מטה בכירים.  6 –

לגייס  התכנ היה  והמשטרה  הצבא  של  המקורי  לאורך    1,940ון  במשטרה 1944חוגרים  לשירות   ,

נוספים ובאפריל ומאי     800מגוייסים, במרץ     300אמורים היו להגיע    1944הניידת. בינואר ובפברואר  

חודש.   500 בכל  פלוגות   73מגוייסים  שורות  את  שימלאו  לחוגרים  בנוסף  לכלול,  נועד  זה  מספר 

ניידת, גם מאות שוטרים שיחליפו את השוטרים הבריטים, ששחרורם אושר. בפועל,  המשטרה ה

 
67 (Winchester: p. & g.  Wykehamist War Service Record and Roll of HonourE. R. Wilson (Ed.), 

Wells, 1947), p. 97. 
And: Army Department, Government of India, Indian Army List, January 1924 (Calcutta: 

Superintendent Government Printing, 1924), p. 545. And: 
The London Gazette, issue 30234, 14 August 1917, p. 8352. And: 

The London Gazette, issue 30453, 1 January 1918, p. 158. And: 
March 1944 th11Force orders,  -Police and Prisons 61/336- . אמ"י, ל . 

68 335, 517.-Horne, pp. 334 
 . וגם: TNA/CO/733/451/3,  1944במרץ   28רישום מדיון במשרד המושבות,   69

 , שם. 1944באפריל    8מברק ממקמייקל לשר המושבות,  
70 April 1944 stForce orders, 1 -Police and Prisons  3661/3- . אמ"י, ל . 
 . וגם:TNA/WO/417/5, 1944במרץ   22  –  1943ביולי    31רשימת נפגעים קצינים ואחיות,  71

War Office, The Quarterly Army List - July 1945 Part IV (London: His Majesty's stationary office, 
1945), p. 1776. 

 . 3661/3-. אמ"י, ל June 1944 thders, 10Force or -Police and Prisonsוגם: 
72 1944 December th9Force orders,  -Police and Prisons  3661/3-. אמ"י, ל . 
 . TNA/CO/733/450/4, 1944בינואר    8מברק ממקמייקל לשר המושבות,   73
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ל בשיאו  הגיע  והתפקידים,  הדרגים  בכל  הניידת,  המשטרה  בשורות  המשרתים  וגם 943-מספר   ,

 1945.74למספר זה הגיעה המשטרה הניידת רק בסוף 

דווקא אלא  בגיוס,  בעייה  שיש  היה  נראה  לא  הראשונים  וחצי  הצבא   בחודשיים  בין  בתיאום 

, 400למשטרה בכל הנוגע למספר המתגייסים שאמורים להגיע מדי חודש: מספר המגוייסים שהגיע,  

רימר את  והפתיע  מהמתוכנן  גדול  במחנה -היה  הבנייה  את  סיימו  טרם  שכאמור,  ואנשיו,  ג'ונס 

הפלוגות   6עד סוף השנה כמות המגוייסים פחתה  והמשטרה הצליחה לבנות רק שלד של    75בג'נין.

רימר פלוגות -המתוכננות.  להפעיל  מאשר  פלוגות  פחות  של  תקינה  למלא  העדיפו  ואנשיו  ג'ונס 

, ואנשיהן הועברו 6-ו  5בוטלו פלוגות    1945שסובלות ממצבה חסרה באופן משמעותי, ולכן במהלך  

 76הפלוגות האחרות.  4-ל

השתנתה, היחידות  פריסת  גם  היחידות,  במספר  הכפוי  לשינוי  הפלוגות   בנוסף  במקום  כאשר 

הפלוגות   3בשומרון, במרחב הכפרי של ירושלים ובגליל העליון, הוקמה פלוגה באזור כפר ויתקין.  

למעשה, כל היחידות   77הנוספות התמקמו ברמאללה (ומשם עברה להר הצופים), שרונה ושפרעם. 

 ית העירונית.  המבצעיות של המשטרה הניידת התמקמו בסמוך לשלושת ריכוזי האוכלוסיה היהוד 

ג'ונס, שהעריך שהבעייה בגיוס היא -, לא הדאיגו את רימר1944הקשיים בגיוס החל ממרץ ואפריל  

וותיקים שהיוו לדעתו נטל על המערכת.  זמנית בלבד, ואף ראה בחיוב את שחרורם של שוטרים 

בלה  במכתב ששלח לדוביגין, עימו התכתב מאז שנכנס לתפקידו, ואשר הסכים לשבת בוועדת הק

 78המגוייסים הראשונים שהגיעו, הם הטובים ביותר מזה שנים.   400-של מועמדים לגיוס, ציין ש 

ג'ונס במכתבו עמדה בניגוד מובהק למצב הביטחוני בארץ, שהתדרדר - האופטימיות שביטא רימר

של   הראשונים  בחודשים  יחידות 1944במהירות  של  המתוכננת  הפריסה  על  גם  ישירות  והשפיע   ,

חלקית, המשטרה   לפחות  התפרצה,  הבריטים,  חזו  אותה  היהודית,  ההתקוממות  שכן  הניידת, 

 . 1944בתחילת 

התקיימה פעילות של מתקוממים יהודים, שהשתייכו לקבוצה   1944-ל  1940חשוב לציין כי גם בין  

שפרשה מהארגון הצבאי הלאומי על רקע החלטתו להפסיק את המאבק בבריטים, כל זמן שהם 

ים. מייסד הארגון החדש, אברהם שטרן, דגל בפעילות שכללה טרור אישי נגד צמרת נלחמים בנאצ 

בפברואר   והריגתו,  לתפיסתו  עד  הבולשת,  של  עיקרי  ליעד  הפך  הוא  המנדט.  . אחרי 1942שלטון 

מפעילי הארגון ממתקני מעצר   20-מותו, נחלשה מאוד פעילות הארגון, אך בעקבות בריחת למעלה מ

בסוף   חירות 1943ובאוקטובר    1942בריטיים,  לוחמי  לעצמו  לקרוא  שהחל  הארגון,  היה  יכול   ,

ובעיקר  ומשטרת המנדט,  נגד ממשלת המנדט בכלל  ישירות  פעילותו, שכוונה  ישראל, לחדש את 

 הבולשת, בפרט. 

פרסם הארגון הצבאי הלאומי הכרזה על מרד נגד שלטונות המנדט. בתוך ימים   1944בפברואר    1-ב

ארגון בביצוע פעולות חבלה כנגד מטרות של ממשלת המנדט, בדגש על מחלקת מההכרזה החל ה

 
 . TNA/CO/537/3846, 1945בדצמבר  31- דיווח על תקן מול מצבה במשטרת המנדט ב 74
 , שם. וגם: 1944במרץ    7מברק ממקמייקל לשר המושבות,   75

 , שם. 1944במרץ   14ג'ונס על מצבה של המשטרה,  -דיווח של רימר
76 (Jerusalem: Government Printing House,  Annual Administrative Report 1945Palestine Police, 

1946), p. 59. See: PP Annual Report (1945). 
77 Horne, p. 517. 
 . TNA/CO/733/450/4, 1946במאי   3ג'ונס לדוביגין,  -מכתב מרימר 78
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במרץ   23-העלייה ומשטרת המנדט. במהלך פברואר הותקפו משרדי מחלקת העלייה ומס הכנסה, וב

  79הותקפו בעת ובעונה אחת מטות הבולשת ביפו, חיפה וירושלים. 

בחיפה ובתל אביב, נהרגו על ידי הארגון   במספר התנגשויות יזומות עם שוטרים  1944בפברואר ומרץ  

על מימדי הפגיעה   80שוטרים בריטיים.   9-הצבאי הלאומי ועל ידי לוחמי חירות ישראל, לא פחות מ

נהרג מספר זהה של שוטרים בריטים   1939יכולה להעיד העובדה שבכל שנותיו של המנדט, רק בשנת  

   81בידי מתקוממים ערבים. 

יקף הפעילות של שני הארגונים, והחל להפעיל לחץ על הסוכנות, במטרה ג'ונס היה מוטרד מה-רימר

ג'ונס שאם יצטרך, הוא יאסוף -לקבל ממנה מודיעין. בשתי פגישות עם בכירים בסוכנות, איים רימר

ג'ונס היו מודעים לכך -ג'יילס ורימר  82את המודיעין בעצמו, גם אם הדבר יגרום לשפיכות דמים.

שהמודיעין שהגיע, לא נבע ברובו מפעילות איסוף מוצלחת. פעולת הארגון הצבאי הלאומי, במהלכה 

ב הבולשת  מפקדת  ובהם  1944במרץ    23-הותקפה  שוטרים,  ארבעה  נהרגו  ובמהלכה   ,ASP   ג'ון

) יעקב ), שהיה ראש המחלקה הערבית בבולשת, הביאה פעיל רוויזיScottוויליאם סקוט  וניסטי, 

קטלינג  ריצ'רד  בירושלים,  הבולשת  למפקד  אמר  חילביץ'  לבולשת.  מיוזמתו  לפנות  חילביץ', 

)Catling שהחליט לסייע להם כי לדעתו הפעולה מזיקה למאבק היהודי, אך במקביל ביקש גם ,(

של  בקשותיו  את  לספק  הבטיח  קטלינג  הברית.  לארצות  מיידי  במעבר  וסיוע  גדול  כסף  סכום 

ביץ', וזה מסר רשימת שמות בכירים בארגון הצבאי הלאומי, שהביאה למעצר עשרות אנשים חיל

בסוף מרץ ותחילת אפריל. הרשימה גם כללה את שני ראשי הארגון הצבאי הלאומי, מנחם בגין 

  83ויעקב מרידור, אך במקרה הם לא היו בבתיהם בשעה שהמשטרה הגיעה לחפשם. 

הייתה התנ ובמידה רבה בתוך הנהגת הסוכנות  נגד שלטונות המנדט,  גדות להתקוממות מזויינת 

השאלה לא הייתה האם להפעיל את "ההגנה", אלא האם לעשות זאת תוך שיתוף פעולה עם ממשלת  

, כשבמהלך התקופה העבירה הסוכנות במספר מקרים 1944המנדט. דיונים אלה נמשכו עד לקיץ  

עליהן פעולות חבלה,  לסכל  לבולשת, במטרה  של   מידע  נוספת  אוגוסט, אחרי סדרה  בסוף  ידעה. 

והורה למסד  גוריון, החלטה סופית לסייע לבולשת  בן  פעולות של הארגון הצבאי הלאומי, קיבל 

 84שיתוף פעולה עימה. 

שיתוף הפעולה מצד הסוכנות, סיפק לבריטים מודיעין שנאסף על ידי שירות הידיעות של "ההגנה", 

הארגונים המתקוממים, ואשר עלה לאין שיעור באיכותו על המודיעין אשר ניהל מעקב אחרי שני  

, הביא למבצע 1944שהצליחה הבולשת לאסוף. המודיעין שהגיע אל הבריטים מתחילת ספטמבר  

) נועד להביא ללכידתם של Hectorהראשון בהשתתפותה של המשטרה הניידת. מבצע "הקטור" (

וש פעילים של הארגון הצבאי הלאומי  פי הדיווח, עשרות  על  ישראל, שהסתתרו,  חירות  לוחמי  ל 

הבריגדיר -בפתח הדרומי,  הצבאי  האזור  מפקד  עליו  ופיקד  הצבא,  ידי  על  נוהל  המבצע  תקווה. 

 
(תל אביב: משרד הביטחון,    מערכות האצ"ל בירושלים –בלהב המרד  . וגם: יהודה לפידות,  19-31ניב (כרך רביעי), ע"ע   79

 ). 1996. להלן: לפידות ( 84-78), ע"ע 1996
80 The Palestine Triangle: the struggle between the British, the Jews and the l, lehNicholas Bet

Bethell. And:157. See: -ondon: Deutsch, 1979), pp. 156(L 48–Arabs, 1935 
 . 137-138), ע"ע 2007(אייל  

שוטרים בריטים במהלך   8, 1937שוטרים בריטים במהלך    4,  1936שוטרים בריטים במהלך   7בשנות המרד הערבי נהרגו  81
 כתוצאה מפעילות הארגון הצבאי הלאומי.  1939שוטרים בריטים נוספים בשנת  3.  1939שוטרים במהלך  9- ו  1938

 . 136), ע"מ 2007אייל (  82
83 160.-Bethell, pp. 158 
 ). 2015. להלן: לפידות (123,  115-120), ע"ע  2015(תל אביב: מכון ז'בוטינסקי,    ציד אחים – הסזון פידות, יהודה ל  84
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, וכן 5גדודים סדירים ויחידת סיור מדיוויזיה    2). לרשותו הועמדו  Greensladeסיירוס גרינסלייד (

מהבולשת.    2 וצוות  הניידת  המשטרה  של  בעוד מחלקות  הפנימי,  המעגל  בתוך  פעלה  המשטרה 

נעצרו   החיפושים  במהלך  עוצר.  עליה  והטילו  תקווה  פתח  על  סגרו  הצבא   95מתוך    35שיחידות 

גרינסלייד היה מרוצה    85חשודים נוספים שנבדקו, הושארו במעצר לחקירה נוספת.  50-המבוקשים, ו

המבחן הראשון של המשטרה    מאוד מתוצאות המבצע, וגם במשטרה חשו שביעות רצון מהצלחת

 הניידת.  

ששיתוף  הייתה  הבריטים  של  ההתרשמות  אך  ברובו,  מדוייק  היה  הסוכנות  שסיפקה  המודיעין 

התושב הבריטי -התנקשו שני פעילי לוחמי חירות ישראל בשר  1944בנובמבר    6-הפעולה אינו מלא. ב

ך לביתו בקאהיר. הלורד מוין היה ), בסמוMoyneלענייני המזרח התיכון, וולטר גינס, הלורד מוין (

צ'רצ'יל.  הממשלה  ראש  של  אישי  וידיד  לשעבר,  מושבות  שר  הבריטי,  המלחמה  קבינט  חבר 

בנובמבר, ועסק    24-ההתנקשות בחייו של הלורד מוין, הביאה לדיון מיוחד בקבינט, שהתקיים ב

תפעל בכדי להביא   כולו בסוגיות ביטחון הקשורות בארץ ישראל. בעקבות הדיון הוחלט שהממשלה

  86שוטרים.   5,000-את מצבת כוח האדם הבריטי של משטרת המנדט, לתקן המאושר, של למעלה מ

משמעות ההחלטה הייתה שייעשה מאמץ להביא את המשטרה הניידת לגודל שתוכנן עבורה, וזאת 

 מבלי לפגוע בתקינה המאושרת עבור המשטרה הרגילה. 

תקים טורים ניידים   5רה הקבינט לצבא לוודא שדיוויזיה  בנוסף להחלטה על הגדלת המשטרה, הו

החלטה זו בעצם   87חיילים, כל אחד, ויהיו זמינים לפעילות מבצעית בהתרעה קצרה.   200-שימנו כ

כשההבדלים  הניידת,  המשטרה  של  לזה  זהה,  לא  אם  דומה,  יהיה  שתפקידן  צבא  יחידות  יצרה 

בא עמד כוח אדם רב בהרבה, ושהכוח הצבאי המשמעותיים ביותר בין השתיים, היו שלרשות הצ

כבר היה קיים בתוך שטח המנדט, ולא נדרשה פעולה כלשהי כדי לגייסו. שתי החלטות הקבינט 

אמנם לא סתרו באופן ישיר זו את זו, אבל בסופו של דבר, ההחלטה הנוגעת להפעלת הצבא כגורם 

 מוביל בלחימה בהתקוממות, הייתה זו שיצאה לפועל. 

ונס נסע לבריטניה בדצמבר כדי לקדם גיוס למשטרת המנדט בכלל ולמשטרה הניידת בפרט. ג'-רימר

בשיחותיו במשרד המושבות הוא ציין שאם גיוס למשטרת המנדט יוצג כשער כניסה לקידום לדרגות  

 88קצונה במשטרות קולוניאליות אחרות, הוא יצליח לגייס מספר רב יותר של מועמדים איכותיים. 

עצמו ציין שהקים בית ספר לסמלים ברמאללה, כדי ששוטרים מוכשרים יוכלו להנות   ג'ונס-רימר

מאפשרויות לקידום גם מחוץ למשטרת המנדט, אך הוא גילה לצערו שרק שר העבודה, ארנסט בווין 

)Bevin .89) ניסה לסייע לו בגיוס שוטרים חדשים 

ם מהלך של שינוי ההכשרה של כוח ג'ונס ליזו-מצוקת כוח האדם והמצב הביטחוני הובילו את רימר 

הכשרה   לעבור  מחוייבים  יהיו  למשטרה  המתגייסים  כל  כי  נקבע  במסגרתו  במשטרה,  האדם 

יעברו  מכן  לאחר  ורק  הפלוגות,  באחת  זמן  לפרק  יוצבו  שאחריה  הניידת,  המשטרה  במסגרת 

י העצום גם מהלך זה לא הצליח לפתור את הקוש  90המתאימים מביניהם לשורות המשטרה הרגילה. 

 
 . 125), ע"מ 2015. וגם: לפידות (197-199), ע"ע 2007אייל (  85
 . TNA/CAB/65/44/26, 1944בנובמבר   24דיון קבינט,   86
 שם.  87
 . TNA/CO/733/450/4,  1944בדצמבר   22ג'ונס במשרד המושבות,  -רימרסיכום פגישה של  88
89 ), reels 20, 23.Jones (Oral History-Rymer 
90 PP Annual Report (1945), p. 12. 
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, וכן במכתבו 1944ג'ונס במרץ  -שנוצר עם חזרת שוטרים רבים לבריטניה. בסיכום שהעביר רימר

לדוביגין במאי אותה שנה, הוא ציין שמצב הרוח של השוטרים הוא מצויין. הוא העריך שהדבר נבע 

דאיג אותו כפי שצויין, גל העזיבות הצפוי לא ה  91מכך שתנאי השירות של הרווקים והנשואים שופרו. 

והוא אף ראה בו יתרון, אך נראה שהוא לא העריך נכון את מצב הרוח של שוטרים רבים וגל העזיבה 

 היה גדול משמעותית מכפי שהעריך. 

המשמעות של קשיי הגיוס הייתה שהמשטרה הניידת אמנם השתתפה במבצעים רבים, ואנשיה לרוב 

צומצמים, אך כאשר היה מדובר במבצעים היו גורם דומיננטי במבצעי כיתור וחיפוש באזורים מ

), שנערך Crumpetהיה צורך להישען על הצבא. דוגמא למבצע שכזה, היא מבצע "עוגיה" (  –גדולים  

ב פלורנטין  נטלו  1945בפברואר    7-בשכונת  בו  המבצע,  במהלך  הניידת,   3.  המשטרה  של  פלוגות 

) פת'רסטון  כריסטופר  וקפטן  קנינגהאם  מדלוק,  של  יחידות Featherstoneבפיקודם  לצד   ,(

בשעה   בהפתעה  השכונה  נסגרה  אביב,  תל  ושוטרים ממרחב  אביב,  תל  של מחוז   4:50מהבולשת 

וועד השכונה, והוא נדרש להתלוות לשוטרים 5:00לפנות בוקר. בשעה   , העירו שוטרים את ראש 

רשות אנשי למטה המבצע, ולהמתין עימם בשעה שביצעו חיפושים אחרי רשימת חשודים שהייתה ב

הבולשת. שתיים מהפלוגות חילקו את פלורנטין לשני חלקים, שכל אחד מהם, חולק גם הוא לשני 

חלקים, כשבתוך כל אחד מארבעת המקטעים, התקיימו חיפושים, בהתאם לכתובות שהיו ברשות 

מתחם   וכל  והמעוכבים,  העצורים  הועברו  שאליו  חקירות,  מתחם  הוקם  מקטע  בכל  הבולשת. 

בשעה   92אובטח על ידי צוות של המשטרה הניידת, ועימו מכונית משוריינת ושתי משאיות.חקירות,  

הסתיימה החקירה במתחמי החקירות, ויחידות המשטרה החלו לפנות את השטח. עד לשעות  9:40

איש   599חשודים למחנה המעצר בלטרון. בסך הכל נחקרו    49הצהריים העבירה המשטרה הניידת  

(  DSPפיקוד על המבצע היה בידי  במתחמי החקירות. ה ) ממחוז Lawrenceקלוד אנת'וני לורנס 

לוד, שפעל בכפיפות למפקד הצבאי. הצבא העמיד שתי פלוגות סדירות במצב כוננות בסמוך לשכונה, 

שוטרים  הצבת  באמצעות  לשכונה  מסביב  התנועה  בהסדרת  וסייע  בתגבור,  צורך  שיהיה  למקרה 

בסיכום   באזור.  בצורה צבאיים  פעלו  היחידות  וכל  הושגו  הפעולה  שמטרות  לורנס  כתב  המבצע 

 93משביעת רצון. 

של   הראשונה  שעיקרה   1945בחודשים  מבצעית,  לפעילות  במקביל  הכוח,  התארגנות  נמשכה 

באזורים היהודים, אם כי בינואר ובפברואר השתתפו יחידות של המשטרה הניידת במצוד אחרי  

, וחבריו נתפסו על 1944עצר מאז שצנח באזור יריחו באוקטובר  חסן סלאמה, שהצליח לחמוק ממ

ג'ונס סבר שהפעילות המבצעית, באזור שרובו -סלאמה הצליח לחמוק, אבל רימר  94הספר.-ידי חיל

 95הררי, הייתה חשובה לאימון היחידות שנטלו בה חלק. 

הבריטית, במקביל . הפעילות  1945ותחילת    1944שיתוף הפעולה עם הסוכנות, הגיע לשיאו בסוף  

לפעילות  יחידות "ההגנה" שהוצבו בערים ופעלו ישירות נגד הארגון הצבאי הלאומי, הביאה לכך 

של   הראשונים  החודשים  ובארבעת  מאוד,  פחתה  היהודים,  המתקוממים  שני 1945שפעילות   ,

 
 . וגם: TNA/CO/733/450/4,  1944מצב המשטרה, מרץ  ג'ונס על -דיווח של רימר 91

 , שם. 1944במאי   3ג'ונס לדוביגין,  -מכתב מרימר
 . וגם: 80/כללי/ 8, את"ה, 1945בפברואר  Crumpet  ,"7פקודת מבצע " 92

 , שם. 1945בפברואר  Crumpet  ,"9סיכום מבצע "
 , שם. 1945בפברואר  Crumpet  ,"9סיכום מבצע " 93
 ראה פרק עשירי.  94
95 PP Annual Report (1945), p. 59. 



330 
 

וכנות,  בוצעו מאות מעצרים, תודות למידע שנמסר לבריטים על ידי הס   96הארגונים שותקו למעשה. 

חטפה  גם  "ההגנה"  וסודאן.  באריתריאה  מינהלי  למעצר  במהירות  הועברו  מהעצורים  ורבים 

שלח חיים   1944בדצמבר    8-והחזיקה מספר בכירים בארגון הצבאי הלאומי במשך מספר שבועות. ב

שמות חשודים בהשתייכות   500ויצמן מכתב לצ'רצ'יל ובו עדכן אותו כי הסוכנות העבירה לבולשת 

כלארג ולעצור  לאתר  הצליחו  הבריטים  ומתוכם  המתקוממים,  מרץ    97איש.   250- ונים  ,   1945עד 

חברי המפקדה הארצית של הארגון הצבאי הלאומי נעצרו,    5מתוך    3שמות.    830הועברו לבריטים  

למעשה נוכחות הארגון בחיפה, לאחר שכל מחסני הנשק שלו נתפסו, וצמרת הפיקוד שלו -וחוסלה

 98פעם. נעצרה פעם אחר 

חילוקי דעות בתוך הסוכנות בין מפלגות הפועלים לבין הגוש האזרחי, לצד מחאה גוברת והולכת 

, הגם שבמקרים 1945בתוך "ההגנה", הביאו לדעיכה של שיתוף הפעולה עם הבריטים החל ממרץ  

בודדים, גם בחודשים הבאים נמסרו שמות לבריטים והועבר מידע שאיפשר להם לבלום פעולות 

   99ננות.מתוכ

לאורך כל תקופת שיתוף הפעולה בין הסוכנות למשטרה, נטלה המשטרה הניידת חלק משמעותי 

בביצוע המעצרים של המתקוממים, ותגברה את נוכחותה במתקנים הצמודים לריכוזי ההתיישבות 

היהודיים. כך, למשל, בשרונה הוצבה פלוגה וחצי של המשטרה הניידת, במקום פלוגה אחת, בעוד 

  100פר ויתקין הוצבה חצי פלוגה. שבכ

בפרט, -רימר הניידת  המשטרה  ושל  בכלל,  המשטרה  של  הבריטי  המרכיב  שפעילות  סבר  ג'ונס 

לתעדוף  הנוגע  בכל  הממשלה,  סיוע  את  וביקש  ושב  להגדלתן,  מאמצים  עשיית  המשך  מחייבת 

ג הלורד  וורקר,  ג'ון  פילדמארשל  החדש,  העליון  הנציב  הניידת.  למשטרה  (מתגייסים  ), Gortורט 

באוגוסט   לארץ  רימר1944שהגיע  של  בקשתו  את  לקדם  ניסה  לקבלת -,  הנוגע  בכל  בעיקר  ג'ונס, 

אישור לשחרור מוקדם של חיילים משורות הצבא, אם יסכימו להתגייס למשטרת המנדט. משרד 

המושבות הצליח לקבל את תמיכת משרד העבודה, שאישר שגיוס למשטרה יוכר כעילה מיוחדת 

  101ה מתן שחרור מהצבא.שמצדיק

ג'ונס את מאמצי הגיוס שלו, ושלח את -, הגביר רימר1945לקראת סיום המלחמה באירופה, באביב  

ב  קאפארטה שוטרים.  גיוס  לקדם  כדי  נציגי   4-לבריטניה  בדקו  השנה,  של  הראשונים  החודשים 

קיבלו  269. מתוך אותם מועמדים, 499בקשות לגיוס, ומהם התקבלו  3,500משטרת המנדט כמעט 

   102מינוי והמתינו לתורם להפליג לארץ.

צינים בכירים, כדי מאמצי הגיוס למשטרה הניידת כללו גם את שליחתם לאיטליה ובריטניה של ק

 103דקות. 9שיבדקו מועמדים אפשריים לגיוס, וכן הפקת סרטון גיוס בן 

 
"הסזון", כלומר, עונת הציד. כינוי זה החל כשם הקוד   פעילות "ההגנה" נגד שני הארגונים האחרים, כונתה ביישוב בשם 96

 שניתן לפעילות זו, על ידי ארגון "ההגנה", אך בהמשך הפך לשם המקובל לפעולות אלה, גם בקרב יוצאי המחתרות האחרות. 
 . TNA/CAB/66/59/46,  1944בדצמבר    8מכתב מויצמן לצ'רצ'יל,   97
 . 262), ע"מ 2015לפידות (  98
 .257, 253), ע"ע  2015. וגם: לפידות ( 541שלישי), ע"מ סת"ה (כרך  99

100 PP Annual Report (1945), pp. 38, 59. 
 . TNA/CO/733/451/6, 1944בדצמבר   18מכתב ממשרד המושבות ללורד גורט,  101
 , שם. 1945במאי  1ג'ונס (נמען לא ברור), -מכתב מרימר  102
הצפוני, ושימש  - אלפרד הארדי אדוורדס, שהיה בעברו ממפקדי מרחב הספר ASPהקצינים שנשלחו היו סטייבל יחד עם  103

ג'ונס  -) ממשרד המושבות, ציין רימרEastwoodכסגן מפקד פלוגה במשטרה הניידת. במכתב ששלח לכריסטופר איסטווד (
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ג'ונס לא עלו יפה, כאמור, בעקבות העזיבה המאוד משמעותית של שוטרים, -מאמצי הגיוס של רימר

  3,505עמדה התקינה של שוטרים בריטים במשטרה הרגילה, על    1945מרגע שהתאפשר הדבר. בסוף  

איש היו   247-איש היו בחופשת שחרור ו  469, אלא שמתוכם  2,473בה בפועל עמדה על  איש. המצ

הכל   היו בסך  כך שבארץ  בבריטניה,  הרגילה    1,757בחופשת מולדת    50.1%  –שוטרים במשטרה 

, ומתוכם 943, הייתה מצבה של  1,940מהתקינה. במשטרה הניידת, כפי שצויין, מתוך תקינה של  

 104היו בפועל בארץ. 907

של  המרכזי  חלקה  בארץ.  הביטחוני  במצב  להידרדרות  הביאו  המלחמה  וסיום  ה"סזון"  הפסקת 

, 14-המשטרה הניידת בפעילות נגד המתקוממים, הפך אותה ליעד עבור הארגון הצבאי הלאומי, וב

הצבאי 1945במאי    25-ו  16 הארגון  ביצע  באירופה  המלחמה  סיום  אחרי  ספורים  ימים  כלומר   ,

מרגמה הלאומי   פגזי  ירי  כללו  ההתקפות  בשרונה.  הניידת  המשטרה  מתקני  על  התקפות  מספר 

טלפון  בעמודי  חבלה  פעולות  בוצעו  משטרה,  מתקני  על  ישירות  להתקפות  במקביל  מאולתרים. 

ובצינור הנפט העיראקי. במהלך יוני, בשני מקרים נפרדים, התגלו מתקנים מאולתרים לשיגור פגזי 

 105ממשלתיים בירושלים.  מרגמה, בסמוך למבנים

הסוכנות היהודית קיוותה כי אחרי המלחמה תכריז הממשלה על ביטול מדיניות הספר הלבן, אך 

, החליטה בספטמבר לאמץ המלצות של וועדת 1945ממשלת הלייבור שקמה אחרי הבחירות ביולי  

   106שרים בדבר המשך מדיניות "הספר הלבן".

שוב להחליט, לראשונה מאז ראשית המנדט, על הצטרפות ההודעה הבריטית הביאה את הנהגת היי

של "ההגנה" למאבק המזויין בממשלת המנדט. משא ומתן בין שלושת הארגונים החל באוגוסט, 

בן  23-וב של  אישורו  את  "ההגנה",  של  הארצית  המפקדה  ראש  ביקש  להגיע -בספטמבר  גוריון, 

ב האחרים.  הארגונים  שני  עם  השיב  1-להסכמות  להסתפק -בן  באוקטובר  אין  כי  לסנה,  גוריון 

בהקמת התיישבות ועידוד העפלה, כתגובה למדיניות הבריטית. מדברים אלה יכול היה סנה להבין 

 107שמדובר באישור לבקשתו.

יחידות "ההגנה", ובראשם הימנעות מפגיעה  בהוראת הסוכנות הוכנסו סייגים חמורים לפעילות 

מרד מעבר  על  ההחלטה  עצם  אך  אדם,  פעולה בחיי  לשיתוף  האחרים,  המחתרת  ארגוני  שני  יפת 

נדרשו  שעימו  המצב  את  באחת  שינתה  העברי",  המרי  "תנועת  בשם  גג  מסגרת  והקמת  עימם, 

הבריטים להתמודד. שלושת הארגונים שפעלו במסגרת תנועת המרי העברי התחייבו לתאם פעולות 

ישראל דרשו וקיבלו את הסכמת   ולקבל החלטות במשותף, אך הארגון הצבאי הלאומי ולוחמי חרות

 
בדרכו לחופשת  לבריטניה לבדוק מועמדים אפשריים לגיוס, וציין שמק'קונל נמצא גם שהוא מתכוון לשלוח את אדוורדס  

סרטון הגיוס ניסה לפתות צעירים בריטים  . מולדת, ובמהלכה ינסה לגייס מועמדים בצפון אירלנד, שם יש לו חברים רבים
לבחור בגיוס למשטרת המנדט כתחליף לגיוס לצבא, במסגרת השירות הלאומי, שהיו מחוייבים לו. הפקת הסרט החלה  

 . 1946בסופו של דבר הוא עלה למסכים בבתי קולנוע בבריטניה, רק בתחילת  , אך התעכבה במשך זמן רב, ו1945בפברואר  
 , שם. 1945באפריל   16ג'ונס לאיסטווד, -מכתב מרימרראה: 
 וגם:  

Rymer-Jones (Oral History), reel 20. 
 . TNA/CO/537/3846, 1945בדצמבר  31- במשטרת המנדט בדיווח על תקן מול מצבה  104
105 5), p. 38.PP Annual Report (194 
 . וגם: TNA/CAB/129/2/6, 1945בספטמבר  8המלצות וועדת השרים לענייני ארץ ישראל,  106

 . TNA/CAB/128/1/13,  1945בספטמבר  11החלטת הקבינט, 
- (מרץ 34-35  ,עמדה יגאל עילם, "מי נתן את ההוראה? כיצד נפלה ההכרעה המדינית ביחס לתחילת תנועת המרי העברי",   107
 . 42-41), ע"ע 1979פריל  א
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במטרה  בריטיים,  ביטחוניים  מתקנים  על  חמושות  לפשיטות  הנוגע  בכל  פעולה  לחופש  "ההגנה" 

 108להשיג אמצעי לחימה נוספים.

באוקטובר  10-הפעולה הראשונה של המסגרת החדשה, בוצעה על ידי פלוגות המחץ של "ההגנה" ב

הו  -  1945 בו  בעתלית,  המעצר  למחנה  ביישובים פריצה  ופיזורם  שחרורם  מעפילים,  מאות  חזקו 

יהודיים באזור. הכוחות התוקפים שנערכו למבצע התייחסו למשטרה הניידת, בתור האיום המרכזי 

בשעה   הפעולה.  של  שקט  ביצוע  על  הושם  ודגש  הפעולה,  למחנה,   1:00להצלחת  הפורצים  חדרו 

ף יהודי שהיה מוצב במחנה, והובילו השתלטו על השומרים, שנשקם נוטרל מראש בסיוע שוטר מוס

את העצירים במסע רגלי מזרחה, לכיוון הכרמל. המבצע התנהל ללא תקלות, ורק אחרי למעלה 

  109משעה מרגע הבריחה, נודע לבריטים מה קרה, והם החלו להציב חסימות.

ורן, מוסף יהודי, בסמוך לבית א-סיור של שוטרים מהמרחב הכפרי של חיפה, נעצר על ידי שוטר

-בשעה שהיה בדרכו לפגוש כוח של המשטרה הניידת. לטענת מפקד הסיור, ברגע שזיהה השוטר

סמוכה.  בתעלה  מחסה  ותפס  משטרה!",  "משטרה,  צעק  הוא  משטרתי,  ברכב  שמדובר  המוסף 

מתקוממים, אנשי פלוגות מחץ, בפיקודו של יוסף יריב פתחו באש על הסיור, הרגו שוטר בריטי, 

נוס חיפוש ופצעו שוטר  לערוך  דרש  רפואית, אך מפקד הסיור  עזרה  לשלוח  אורן מיהרו  ף. מבית 

אנשי  שהם  נענה  לזהותם,  וכששאל  סביבו,  חמושים  זיהה  הוא  שלילית.  תשובה  וקיבל  במקום, 

   110משטרת היישובים העבריים.

חיפה,   מחוז  של  הכפרי  המרחב  שוטרי  ידי  על  נרחבים  חיפושים  בוצעו  הבאים  הימים  במהלך 

קלמן כהן, זעם על מה שראה כהעדר שיתוף פעולה מצד הנהגת היישובים היהודיים   DSPדּה,  שמפק

אלפים,   111באזור. של  אזרחית  בהתנגדות  ונתקלו  הניידת,  המשטרה  בסיוע  התבצעו  החיפושים 

 112שאורגנו על ידי מפקדת חיפה של "ההגנה". 

היקף, -י" וביצעה פעולה רחבתבנובמבר שבה "תנועת המרי העבר  1-באוקטובר ל 31-בלילה שבין ה 

זמנית, פעולות חבלה בעשרות נקודות לאורך מסילת הברזל, -כאשר יחידות של "ההגנה" ביצעו בו

במקביל להתקפה משותפת של שני הארגונים האחרים על צומת הרכבות המרכזי בארץ, בסמוך 

ני עובדי תחזוקה של מוסף ערבי וש-ללוד. בהתקפה זו נהרג אחד התוקפים, וכן חייל בריטי, שוטר

סירות   4-הרכבת. כמו כן נגרמו נזקים כבדים למספר קטרים. "ההגנה" גם ביצעה פעולת חבלה ב

חרות  לוחמי  ההעפלה.  נגד  במאבק  המנדט  משטרת  את  שימשו  אשר  ויפו,  חיפה  בנמלי  משטרה 

התפוצץ    ישראל ניסו במקביל לבצע חבלה בבתי הזיקוק בחיפה, אך מטען חומר הנפץ שהונח במקום,

  113במהלך הכנתו לשימוש, והביא למותו של מפקד הפעולה ולפציעת אחד מאנשיו.

ההפגנה,   15-ב במהלך  הבריטית.  המדיניות  על  במחאה  הפגנה  אביב  בתל  התקיימה  בנובמבר 

התרחשו התנגשויות בין מפגינים לבין חיילים, ובמספר אירועים נפרדים, ירו חיילים על המפגינים, 

 
 . 181ניב (כרך רביעי), ע"מ   108
 . 138-139  ,)2008פעיל ( 109
באוקטובר   11רי של חיפה,  דיווח שהועבר ל"בינה" (מטה הש"י) אודות עדות שמסר סרג'נט הולי במטה המרחב הכפ 110

 . 139), ע"מ 2008ב'. וגם: פעיל (121/כללי/8, את"ה,  1945
 ב'. 121/כללי/8, את"ה,  1945באוקטובר   15- ו 12חילופי מכתבים בין קלמן כהן למזכירות בית אורן,   111
 . 140), ע"מ 2008פעיל (  112
113 Report (1945), p. 40.PP Annual  

 . 185-183. וגם: ניב (כרך רביעי), ע"ע 141-140), ע"ע  2008וגם: פעיל ( 
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שבוע מאוחר יותר, אחרי שמספר אניות מעפילים    114עשרות חיילים ומפגינים נפצעו.  מהם.  7והרגו  

מ למעלה  לחוף  והורידו  הארץ,  לחופי  עשרות   700-הגיעו  כמה  לתפוס  הבריטים  הצליחו  איש, 

מעפילים ומספר פעילים מ"ההגנה". כוחות צבא ומשטרה הטילו מצור על שפיים וגבעת חיים, אשר 

הובילו א גישוש  של  כלבי  ניסיון  בשני המקומות, במהלך  נוספים.  לתפוס מעפילים  ליהן, במטרה 

  115מפגינים.  7מפגינים לפרוץ את המצור, פתחו כוחות הביטחון הבריטים באש, והרגו 

, שבה "ההגנה" ופעלה נגד יחידות המשטרה שעסקו במניעת העפלה לארץ. יעד 1945בנובמבר    25-ב

קשה  נפגעו  התחנות  שתי  אולגה.  ובגבעת  עלי  בסידנא  החוף  משטרת  תחנות  היה  הפעם  הפעולה 

הארגון הצבאי הלאומי ולוחמי חרות   116במהלך ההתקפה, ומספר שוטרים נפצעו במהלך הפעולה.

משותף את בניין המטה הארצי בירושלים ובניין מטה מחוז לוד, ששכן ביפו. בהתקפה ישראל תקפו ב

נהרגו   משטרה,    2בירושלים  ו  2קציני  בריטים  מספר   4-שוטרים  עוד  הבאסוטו.  משבט  שומרים 

 117שוטרים ושומרים נפצעו. בהתקפה ביפו נהרג אלחוטן. שני מבני המשטרה ספגו נזקים כבדים.

של גרימת נזק ופגיעה בתשתיות השלטון הבריטי בארץ, פעילות "תנועת מעבר למטרה המבצעית  

שסדרת  העובדה  כמעורער.  ולהציגו  הבריטי  לשלטון  תדמיתי  לנזק  לגרום  נועדה  העברי",  המרי 

 118הפעולות סוקרה בהרחבה על ידי העיתונות הבריטית, סייעה בקידומו של יעד זה. 

ן, בתל אביב, בגבעת חיים ובשפיים, היו מעורבות גם בכל ההתנגשויות בין מפגינים לכוחות הביטחו

יחידות של המשטרה הניידת. הן גם היו הכוח המשטרתי הראשון שנשלח לסייע ליחידות המשטרה 

זה,  בכוח  פגיעה  "ההגנה",  עבור  מספינות.  מעפילים  הורדת  של  מקרים  זוהו  כאשר  בחופים, 

דית, הייתה בעלת משמעות מבצעית שהמשטרה הבליטה כחוד החנית במאבקה בהתקוממות היהו

מימיה  כבר  הניידת  המשטרה  על  חומר  אסף  "ההגנה"  של  הידיעות  שירות  כאחד.  וסמלית 

  – ראווה גדולה  -הסקירה סייעה בתכנון פעולת  119הכין סקירה אודותיה.   1945הראשונים, ובסוף  

בסיסים של המשטרה הניידת בעת ובעונה אחת. פעולה זו נועדה להתבצע ברובה על ידי    4תקיפת  

יחידות של פלוגות המחץ, והיעד המרכזי שלה היה פגיעה במבנים בתוך בסיסי המשטרה הניידת, 

 והשמדת מספר גדול ככל האפשר של משוריינים. 

ו בעת ובעונה האחת מתקני המשטרה השם שקיבל המבצע היה "מבצע פולים", ובמסגרתו יותקפ

כל  המקורי,  התכנון  פי  על  בשרונה.  מכולם,  הגדול  והבסיס  ויתקין  כפר  שפרעם,  בג'נין,  הניידת 

ההתקפות נועדו להתרחש בעת ובעונה אחת בכדי למנוע מצב של מוכנות גבוהה מצד המגינים, אך 

שרונ  ועל  ג'נין  על  ההתקפות  התעכבו  מבצעיות,  תקלות  עקב  בשעה  בפועל  ב  22:30ה.   21-בערב, 

ובשפרעם, בשני המקומות בוצעו חדירה לבסיס,   1946בפברואר   ויתקין  הותקפו הבסיסים בכפר 

הרכב.  בחניוני  מטענים  והונחו  באנשים,  מפגיעה  להימנע  השתדלות  תוך  מהמבנה,  חלק  פוצץ 

 
 . וגם: 1, ע"מ 1945בנובמבר   16,  המשקיףפצועים",   55,  6מחבר לא ידוע, "מספר ההרוגים עלה עד  114

 . 189ניב (כרך רביעי), ע"מ 
 . 190-191ניב (כרך רביעי), ע"ע   115
116 PP Annual Report (1945), p. 40. 
 שם, שם.  117
118  st, 1Yorkshire Evening PostUnknown author, "Terrorists cut Palestinian railways in 50 places", 

November 1945, p. 1. And: 
November 1945,  th, 26Liverpool Daily PostUnknown author, "Palestine Police Stations Blown Up", 

p. 1. And: 
Unknown author, "Palestine Police H.Q.s Destroyed", Birmingham Daily Gazette, 28th December 

1945, p. 1. 
 ב'. 17/כללי/8, את"ה,  1945בדצמבר  23סקירה של "ביל" אודות המשטרה הניידת,   119
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ד הארדי הפעילות התנהלה ללא תקלות, ולמעט מספר בריטים שנפצעו קל בשפרעם, ובהם אלפר

  120אדוורדס, כל יעדי המבצע הושגו: נגרם נזק למבנים ולכלי רכב, בדגש על משוריינים. 

הכוח שהיה אמור לתקוף את בסיס המשטרה הניידת בג'נין, הגיע ליעדו באיחור, ומפקדו, יצחק 

אבינועם, זיהה שבבסיס ישנה מוכנות גבוהה: נשמעו אזעקות בתוך הבסיס, שוטרים נראו תופסים 

וכוונו אל השטח שסביב הבסיס. בנסיבות אלה החליט אבינועם לנתק עמ דות, וזרקורים הופעלו 

 121מגע ולוותר על ההתקפה. 

השדה  לחיל  שהשתייכו  התוקפים,  לכוחות  שהובא  שהנשק  מכיוון  התעכבה  בשרונה  ההתקפה 

זמן ול"רזרבה" של פלוגות המחץ בתל אביב, היה מכוסה בשכבה עבה של גריז, שהסרתה נמשכה  

רב. חרף העיכוב לא זיהה מפקד הכוח, דני מס, כל מוכנות מיוחדת בקרב מגיני הבסיס בשרונה, 

כבר קיבלו  הפועל אחרי שהבריטים  יוצא אל  גם אם  יעדי המבצע,  להשיג את  יהיה  שניתן  וסבר 

, ובמהלכה 00:00אזהרה על התקפות על בסיסי המשטרה הניידת. ההתקפה החלה בפועל רק בשעה  

לו    הצליחו ולגרום  כבדה,  אש  באמצעות  התוקף,  הכוח  את  לבלום  מבלי   4הבריטים  הרוגים, 

שהתוקפים הצליחו להשיג את יעדיהם. הבסיס אמנם נחדר, ורוב גדול של התוקפים הצליחו לצאת  

 122בשלום, אך ההתקפה נכשלה. 

שלהם  קשיים  חשפה  היא  שכן  הבריטים,  את  הפתיעה  הניידת  המשטרה  בסיסי  על  ההתקפה 

תמודדות עם המתקוממים גם בתוך המתחמים הממוגנים שלהם, כשלא הייתה להם התרעה בה

מוקדמת. התגברות הפעילות של "תנועת המרי העברי", במקביל להמשך קשיי הגיוס של המרכיב 

הניידת   במשטרה  המשרתים  במספר  הדרגתית  וירידה  הרגילה,  במשטרה  לכך   –הבריטי  הביאה 

 ת שלשמן הוקמה המשטרה, המשיכה לגדול.  שהתלות בצבא לביצוע המשימו

 

 )1946חילופי מפקחים כלליים, ביטול המשטרה הניידת והזמנת יועץ נוסף לענייני משטרה (
ג'ונס. שביעות הרצון ממנו הייתה גדולה, -החל משרד המושבות לחפש מחליף לרימר   1945בשנת  

 1946-בשנה נוספת, אך בואף נשלחה בקשה למטה המשטרה המטרופוליטאנית להארכת השאלתו  

הייתה ההארכה אמורה לפקוע, והמפקח הכללי של המשטרה בלונדון הבהיר שלא יהיו הארכות 

  123נוספות. 

האם   –משרד המושבות עמד בפני התלבטות גדולה באשר לכיוון הכללי של בחירת המפקח הכללי  

), Shawדט, ג'ון שאו (לבחור באיש משטרה מקצועי, או באיש צבא. המזכיר הראשי של ממשלת המנ

עליון כנציב  קיץ  -ששימש  מתחילת  כתב 1945בפועל  גורט,  הלורד  של  הלקוייה  בריאותו  עקב   ,

ב יכול 1945באוגוסט    28-לאיסטווד  ביותר  כי "אני לא צריך להזכיר לך שרק הטוב  בין השאר,   ,

איכותי   להתאים לתפקיד המפקח הכללי של משטרת המנדט". הוא הוסיף כי אם לא יימצא אדם 

 – מספיק ב"ערוצים הרגילים" (הכוונה לאיש משטרה מקצועי), קצין צבא מצויין, יכול להתאים  

 
120 inting House, (Jerusalem: Government Pr Annual Administrative Report 1946Palestine Police, 

1947), p. 43. See: PP Annual Report (1946). 
 ). 2009. להלן: מן ( 83,  74), ע"ע 2009צבי,  - (ירושלים: יד בן  1947-1939שרונה בשנות המאבק  וגם: ניר מן, 

 . 149-150), ע"ע 2008פעיל ( 121
 . 85-93), ע"ע  2009מן ( 122
 . TNA/CO/733/451/1, 1945 בספטמבר 10סקוט לגייטר, ממכתב  123
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ויכולת ארגון". נחישות  שאו הזכיר במכתבו שני קצינים    124"טיפוס הבריגדיר הצעיר, עם אומץ, 

 מחייב.-במשטרת ציילון, אך הבהיר שהוא מציין את שמם באופן לא

תפנה  שאליו  הכיוון  בקביעת  גדול  משקל  היה  משטרה,  איש  או  צבא  איש  ימונה  האם  לסוגיה 

שלח משרד המושבות פניות למשרדי   1945המשטרה בשנים הקרובות. במהלך ספטמבר ואוקטובר  

לחמה, ובמקביל פנה למשרד הפנים, ולקציני משטרה בכירים בעבר ובהווה, בבקשה  האוויריה והמ 

 125לקבל שמות של מועמדים מתאימים לתפקיד.

התפוצה הנרחבת אליה הגיעו הדיווחים אודות החיפושים של משרד המושבות, הביאה לכך שגם 

ידי משרדי הממשלה השו  פנו באופן מועמדים שלא הופיעו ברשימות מומלצים שהועברו על  נים, 

  126עצמאי. 

) ), המפקח הכללי של המשטרה  Baconהמועמד הראשון בו רצה שאו היה ראנולד רוברט בייקון 

, שהיה איש המשטרה המטרופוליטאנית לפני המלחמה, וזכה להמלצות חמות 1943בציילון מאז  

והן מצד בכירים במשטרה המטרופוליטאנית.  ירדה   127הן מקודמו בציילון  בייקון  מועמדותו של 

להשתחרר. לו  לאפשר  בציילון  הרשויות  סירוב  אחרי  שדיוויד    128מהפרק,  נוספים,  מועמדים  שני 

מ למעלה  בהודו  שירתו  אשר  עליהם,  המליץ  מועמדים   30-פטרי  להיות  להצעה  סירבו  שנה, 

 129לתפקיד. 

המועמדים   3מתוך    2,  1945חשוב לציין שלמרות שהוצעה מועמדותם של עשרות אנשים לאורך סתיו  

היו   2המועמדים הסופיים,    3, היו כאלה שהציעו עצמם לתפקיד. מבין  1945שנותרו בסוף דצמבר  

 היה איש משטרה:    1מהכוחות המזויינים, ורק 

המועמד הראשון, בריגדיר ג'ון האקט, שירת בעברו כקצין ביחידה סדירה שלחמה בארץ בתקופת 

הספר. האקט פנה -שנים כקצין בגדוד הפרשים של חיל  4משך  המרד הערבי, ולאחר מכן שימש ב

וכך הוכנס  למשרד המושבות, כדי לברר אפשרות לקבל מינוי ביטחוני במסגרת ממשלת המנדט, 

שאו ציין שהוא איש מוכשר וחוות הדעת עליו היו מצויינות, אך יש   130שמו לרשימת המועמדים. 

זו   ייתכן שבעייה  נפתרה עקב שירותו הממושך בזמן מלחמת העולם ספקות לגבי בגרותו, אם כי 

השנייה. הערה נוספת שצורפה לחוות דעת פנימית עליו, שנכתבה במשרד המושבות, ציינה שהוא 

 131נשוי לאוסטרית נוצריה, והדבר עלול היה להוות בעייה בקרב היהודים. 

 
 , שם. 1945באוגוסט  28מכתב משאו לאיסטווד,   124
) ממשרד האוויריה  Slessorאוויריה ג'ון סלסור (- ) ממשרד המלחמה, למרשלAdamמכתבים מגייטר לגנרל רונלד אדם ( 125

 , שם. 1945באוקטובר   3ולמשרד הפנים,  
)  Thornleyוגם: מכתב ממשרד המושבות לקולין תו'רנלי ( , שם. 1945בספטמבר  11- ו  6וגם: מכתבים מגייטר לסקוט,  

 , שם. 1924בספטמבר  24מהמשרד לענייני הודו,  
), סגן המפקח הכללי וראש הבולשת במשטרת כלכותה בשנים  Janvrinראה למשל, קורות חיים ששלח ג'וליוס ג'נוורין ( 126

 , ללא תאריך, שם. 1943-1940
 , שם.  1945בנובמבר  11) למשרד המושבות, Grayל גריי ( וגם: מכתב ששלח קולונל וויליאם ניקו

 סקירה (ללא תאריך) שהוכנה במשרד המושבות אודות בייקון, שם.  127
 , שם. 1945באוקטובר    2וגם: מברק משאו לשר המושבות,  

 , שם. 1945באוקטובר  16מכתב מאיסטווד לשאו,   128
 , שם. 1945בנובמבר   1- ו  1945באוקטובר  23מכתבים מהמשרד לענייני הודו לגייטר,  129
 , שם. 1945באוקטובר   Clare-Sabben  ,(6קלייר ( -קטע ממכתב מהאקט לארנסט סייבן  130
 , שם. 1945בנובמבר  7מברק משאו לשר המושבות,  131

 רישום בכתב יד על חוות דעת פנימית עליו במשרד המושבות, ללא תאריך, שם. וגם: 
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) גריי  ניקול  וויליאם  יליד  Grayהמועמד השני היה קולונל  חיל   , שהתגייס1908),  כקצין לשורות 

. במהלך שירותו במלחמת העולם השנייה, הוא עוטר מספר פעמים 1939הנחתים המלכותי, בסוף  

וחצי שנים הגיע לדרגת קולונל.   5על אומץ, התקדם במהירות יוצאת דופן בסולם הדרגות, ובתוך  

ריי, בדומה של חיל הנחתים המלכותי. ג  45-תפקידו האחרון במלחמה, היה מפקד כוח הקומנדו ה

ישירות למשרד המושבות  ופנה  עניין בתפקיד המפקח הכללי של משטרת המנדט  הביע  להאקט, 

 132. קצינים בכירים במשרד המלחמה שלחו המלצות חמות אודותיו.1945באמצע נובמבר 

), Morrisonתומס דוסון מוריסון (  SCIהמועמד השלישי היה היחיד ששמו הוצע למשרד המושבות,  

, ולאחר מכן שירת במשטרה בצפון  RIC- מוריסון שירת ב  133יה איש משטרה מקצועי. והיחיד שה

שנה. וויקהאם סבר שהוא מתאים במיוחד   20-אירלנד, תחת פיקודו של וויקהאם, במשך למעלה מ

 134לתפקיד, וציין כי היה מועמד לקידום, ברגע שיתפנה תפקיד.

גנרל אלן קנינגהאם -עליון החדש, לוטננטשמות המועמדים האחרונים הועברו לעיונו של הנציב ה

)Cunningham  בנובמבר גורט  הלורד  את  שהחליף  מכדי 1945),  חולה  גורט  שהלורד  כשהתברר   ,

 135להמשיך בתפקידו.

, ראש הבולשת, יקבל , בניגוד מוחלט לציפיות במשטרת המנדט, שם העריכו כי ג'יילס1946בינואר  

 136את המינוי, החליט קנינגהאם על מינויו של גריי, שהגיע לארץ בחודש מרץ אותה שנה. 

ג'ונס, והבין מייד שהבעייה החמורה ביותר, עימה עליו להתמודד, -גריי הגיע לארץ לחפיפה עם רימר

במש השוטרים  במספר  שחיקה  לצד  הרגילה,  במשטרה  שוטרים  של  הדרמטי  המחסור  טרה היא 

ג'ונס, גדול תומכיה של המשטרה הניידת, -הניידת. פתרון אפשרי לבעייה, הוצע דווקא על ידי  רימר

את   להכריע  הצליחה  לא  ולכן  שלה,  התקנים  כל  באיוש  מספיק  מאמץ  הושקע  שלא  שטען 

למשטרה  אנשיה  את  ולהעביר  הניידת  המשטרה  את  לסגור  ראוי  לדעתו  היהודית.  ההתקוממות 

   137הרגילה. 

; ואילו 3,505איש, מתוך תקן של    1,650עמדה המצבה הפעילה הבריטית על    1946ף חודש מאי  בסו

איש   1,100-בהשוואה לתחילת השנה, ומחסור של כ  10%, ירידה של  851במשטרה הניידת שירתו  

 138בהשוואה לתקן.

 
 , שם. 4519בנובמבר   11מכתב מגריי למשרד המושבות,  132

,  1945ביולי   23), מפקד חטיבת הקומנדו הראשונה,  Mills-Robertsרוברטס (-וגם: מכתב המלצה שחיבר בריגדיר דרק מילס
 שם. 

  1), מפקד הכוחות המיוחדים של חיל הנחתים המלכותי,  Sturgessגנרל רוברט סטורג'ס (-וגם: מכתב המלצה שחיבר לוטננט
 , שם. 1945באוקטובר  

ניצב במשטרת  -במשטרת המנדט, או לדרגת תת   AIG), מקבילה בערך לדרגת  SCI  )enior County InspectorSדרגת   133
 ישראל. 

 , שם.1945באוקטובר  20מכתב מוויקהאם לאיסטווד,   134
 , שם. 1945בדצמבר  21מכתב מגייטר לקנינגהאם,   135
 . וגם: 35-36סזרני, מקטעים   136

Horne, pp. 556-557. And: 
Rymer-Jones (Oral History), reel 24. 

137 23.Jones (Oral History), reel -Rymer 
 . TNA/CO/537/3846,  1946במאי   31- דיווח על תקן מול מצבה במשטרת המנדט ב 138
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לתו ואנשיּה  ציודּה  והעברת  הניידת,  המשטרה  סגירת  על  גריי  החליט  אלה,  מספרים  ך לנוכח 

בכפר  הפלוגות  היו  להתפרק,  הראשונות  כאשר  יולי,  בחודש  התחיל  התהליך  הרגילה.  המשטרה 

  139ויתקין ובשפרעם. 

הצעד שלו התקבל בכעס גדול בקרב רבים מבכירי המשטרה, שחלקם סברו שעצם מינויו היה שגיאה 

יה קצר יחסית. גדולה, שכן היה חסר ניסיון משטרתי, לא הכיר את הארץ, וגם שירותו כאיש צבא, ה

את  למלא  יוכל  לא  והצבא  הניידת,  המשטרה  של  ליכולותיה  תחליף  שאין  סברו  קצינים  אותם 

 140תפקידיה. 

לעמוד  להם  שיאפשר  באופן  במחוזות  המשטרה  את  לחזק  יותר  נכון  כי  זאת,  לעומת  סבר,  גריי 

ביצוע עוצר,  הטלת  כמו  לפעולות  הנוגע  בכל  בצבא  להיעזר  ובמקביל  השגרה,  מעצרים   במשימות 

נרחבים ובפעולות של כיתור וחיפוש. את תפקיד המשטרה בלחימה בהתקוממות, ראה גריי דווקא 

  141בתחום הפעולות המיוחדות, אותו הכיר כקצין קומנדו. 

ביוני, פוצצו יחידות   17-ל  16-נמשכה ההתקוממות היהודית, כאשר בלילה שבין ה   1946באביב וקיץ  

גשרים שחיברו את שטח המנדט עם המדינות השכנות. ברוב   11"ההגנה",  של פלוגות המחץ של  

נפגע  המקומות המבצע הסתיים בהצלחה, אך בגשרי הזיו התפתח קרב, במהלכו אחד המטענים 

מכדור, והתפוצץ. אחד משני הגשרים אמנם קרס כתוצאה מהפיצוץ, אך הוא גם הביא למותם של 

 142איש מהכוח התוקף. 13

(  בעקבות ההתקפה ), שנועד להתמודד עם Agathaעל הגשרים, פתחו הבריטים במבצע "אגת'ה" 

תנועת המרי העברי בכלל, ועם "ההגנה" והסוכנות בפרט. שירות הידיעות של "ההגנה" היה מודע 

לתכניות בריטיות להתקפה רחבת היקף כנגד הארגון על זרועותיו השונות, אך לא העריך נכונה את 

יטים. "ההגנה" גם לא הייתה מסוגלת לרדת למחתרת עמוקה יותר, עקב היקף המבצע שיזמו הבר

למחצה. כתוצאה מכך, כאשר יצא המבצע -מגבלות מבניות שנוצרו לאורך שנות קיומה כארגון חוקי

ב מונטגומרי 1946ביוני    29-לפועל,  ברנרד  הבריטי,  הקיסרי  המטה  ראש  של  הישירה  בהוראתו   ,

)Montgomeryבהשתלטות    4:15זרועותיה, נזקים גדולים: המבצע החל בשעה  ), נגרמו ל"הגנה" ו

על   לפשיטה  במקביל  אביב,  ותל  בירושלים  וההסתדרות  הסוכנות  הנהלת  בנייני  יישובים   25על 

הביא   המבצע  "ההגנה".  של  המחץ  לפלוגות  כבסיסים  שמשמשים  חשדו  שהבריטים  חקלאיים 

מבכיר רבים  ובהם  ב"הגנה"  בחברות  חשודים  מאות  נשק, למעצר  כלי  מאות  נתפסו  הסוכנות.  י 

 143חוקיים. -מחסני נשק בלתי 20-וכמויות גדולות של תחמושת ב

בעקבות המבצע החל ויכוח חריף בהנהגת הסוכנות בנוגע להמשך המאבק המזויין, ובמקביל תכנן 

הארגון הצבאי הלאומי לפוצץ את מטה המזכירות הראשית ומפקדת הצבא הבריטי ששכנו באגף 

קילוגרמים של חומר    250-ביולי הצליחו פעילי הארגון להחדיר כ  22-ל מלון המלך דוד.  בהדרומי ש

נפץ למרתף האגף הדרומי, ולאחר שנחשפו, התנהל קרב קצר ביניהם לבין כוחות הצבא והמשטרה 

ג'ונס טען שג'יילס העביר התרעה במשך חודשים שהמקום הוא יעד -שהיו מוצבים במקום. רימר

 
139 PP Annual Report (1946), p. 43. 
140 524.-Horne, pp. 523 
 הפרק הבא. -ראה הרחבה בתת  141
 . 152-168), ע"ע 2008פעיל ( 142
143 26 of234.-62. And: Jones (2012), parts 25-R. D. Wilson, pp. 56 

 . 315-303), ע"ע 2007וגם: אייל ( 
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וב לציין שאותה התרעה הייתה כללית, ללא מידע ממוקד על מועד ההתקפה או לפגיעה, אך חש

לא    144אופייה.  מסיבות  אך  במבנה,  פצצה  של  קיומה  אודות  התרעה  העביר  הנראה  ככל  הארגון 

 145בריטים.  28איש, בהם  91ידועות, ההתרעה לא זכתה להתייחסות, ובפיצוץ נהרגו 

הביאה   הארגון  פעולת  של  הקשות  שיתוף תוצאותיה  את  להפסיק  שדרש  בסוכנות  שהזרם  לכך 

לחדול  הנחייה  קיבלה  ו"ההגנה"  דעתו,  את  לכפות  הצליח  האחרים,  הארגונים  שני  עם  הפעולה 

  146מהמאבק המזויין ומשיתוף הפעולה עם שתי המחתרות האחרות. 

(  1946ביולי    30-ב "כריש"  ביותר Sharkפתחו הבריטים במבצע  הגדול    ), שהיה מבצע החיפושים 

שנערך עד אז, ורובו ככולו התרכז במרחב העירוני של תל אביב וסביבתה. במהלך המבצע נבדקו 

בכיר אחד בלוחמי  חיפושים במאות מבנים. תוצאות המבצע, שכללו מעצר  ונעשו  גברים,  רבבות 

ועוד   ישראל שזוהה,  של   54חרות  נשק קטן  וכן תפיסת מחסן  בשני הארגונים,  חשודים בחברות 

 20,000כלי נשק, עמדו ביחס הפוך להיקף הכוחות שהשתתפו בו:    25ישראל, שכלל    לוחמי חרות

 147דיוויזיות סדירות, וכן רוב המרכיב הבריטי של המשטרה, על שני אגפיו. 2-איש, שהשתייכו ל

יועץ    1946באוגוסט    1-מצבה של המשטרה הטריד מאוד את קנינגהאם, שב ביקש להזמין לארץ 

שלישי   חיצוני  וטגארט.משטרתי  דוביגין  אחרי  היה    148במספר,  קנינגהאם,  רצה  שבעצתו  האיש 

לייעוץ למשטרת המנדט של שנת   נראה רלוונטי בכל הנוגע  : 1946וויקהאם, שהרקע האישי שלו 

. שירת במלחמת הבורים,  1899, והתגייס לרג'ימנט נורפולד כקצין בשנת 1879וויקהאם נולד בשנת 

השירות המצויי בצלב  ועוטר  בשנת  נפצע  ה  1905ן.  לשורות  לפירוקו,   RIC-התגייס  עד  בו  ושירת 

, מונה למפקח הכללי הראשון RIC-כשתפקידו האחרון היה מפקד מחוז אלסטר. מייד עם פירוק ה

 1945.149שנים רצופות, עד ליציאתו לגמלאות ביולי  23, ושימש כמפקד הכוח במשך RUC-של ה

, בכל הנוגע 40-היה, ככל הנראה, הכוח הדומה ביותר למשטרת המנדט של אמצע שנות ה  RUC-ה

לגודלו ולהרכבו: בניגוד למשטרות השונות בבריטניה, היה מדובר בכוח חמוש, שפעל תחת הנחה 

שוטרים   3,000-שבכל רגע יש אפשרות להתקוממות מצד חלק משמעותי מהאוכלוסיה. הכוח מנה כ

שוטרים מוספים מיוחדים, שעברו אימונים במתכונת צבאית, וניתן   15,000-כ  בשירות קבע, ועוד

של   להיקף  עד  הוגדל  זה  כוח  במהירות.  להפעילם  השנייה.   35,000היה  העולם  מלחמת  במהלך 

הדמיון בין שני הכוחות היה אחת הסיבות להמלצתו של וויקהאם על מוריסון כמי שמתאים לפקד 

 150על משטרת המנדט.

, 1946וויקהאם נשלחה בדיוק ביומו האחרון של המבצע, ועמדה בצילם של אירועי קיץ  ההזמנה ל

במהלכם נראתה המשטרה כמי שלא קרובה להיות מסוגלת להתמודד עם האירועים, ותלוייה בצבא 

פעם. לצערו של קנינגהאם, וויקהאם שימש באותה עת כממונה על המשלחת הבריטית -יותר מאי

 
144 Jones (Oral History), reel 21.-Rymer 
145 , p. 17.Report (1946)PP Annual  

 . 182-162), ע"ע 1996וגם: לפידות (
. וגם: סת"ה (כרך שלישי), ע"ע  77-79), ע"ע 2004(תל אביב: מכון ז'בוטינסקי,   פרקים בתולדות האצ"ל יהודה לפידות,  146

948-944  ,961 . 
 . 346), ע"מ 2007אייל (  147
148  1952: A Special Type of Warfare-war Counterinsurgency and the SAS, 1945-PostTim Jones, 

(Ebook. Abingdon: Routledge, 2012), part 28 of 234. See: Jones (2012). 
149  318.-Herlihy (2016), pp. 317 
 . TNA/CO/733/451/1, 1945באוקטובר  20לגייטר, מכתב מוויקהאם   150
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טרה ושירות בתי הסוהר היווניים, לנוכח מלחמת האזרחים שהתקיימה שנועדה להכשיר את המש

שם, בין הממשלה לבין מורדים קומוניסטים. רק באוקטובר ונובמבר הגיעו לארץ וויקהאם והצוות 

. התקופה שבה שהו בארץ חפפה בדיוק לתקופה שבה RUC-שבחר מקרב אלה ששירתו תחתיו ב

   151במשרד המושבות. שהה גריי בבריטניה, שם קיים התייעצות

 

 מסקנות וויקהאם והפתרון של גריי
ב העליון  לנציב  שהוגש  משטרת 1946בדצמבר    2-במסמך  שעברה  התהליך  את  וויקהאם  תיאר   ,

המנדט לנוכח ההתקוממות היהודית: הוא קבע שהמשטרה האזרחית כמעט וחדלה לתפקד ככזו. 

ו אזרחיים  משטרה  בתפקידי  בסיסית  הכשרה  כמעט  הייתה  התבצעו לא  בערים  הסיורים  עיקר 

של  יחידה  היה  בירושלים,  קלאסי  לשיטור  היחיד  השריד  כאשר  משוריינות,  מכוניות  באמצעות 

וציין   152משטרת תנועה.  ומגוייסים שוטרים בריטים חדשים,  הוא בחן את האופן שבו מוכשרים 

לג והיא מצריכה שירות ארוך שנים, כך שמעבר לצורך הדוחק  ייס צעירים שמשטרה אינה צבא, 

במסגרת השירות הלאומי שלהם, יש לחפש דרך שתאפשר לשמר רבים מהם מעבר לשנתיים שבחוזה 

והכשרה   צבאית בהתנהלות, משמעת  ליחידה  ציין, שלמרות הדמיון  וויקהאם    – המקורי שלהם. 

  153למחצה, היא נמוכה, וציודם מיושן ברובו. -רמתם המקצועית של השוטרים בנושאים צבאיים

אם היה מוטרד מאוד מכך שהתנהלות המשטרה כלפי הציבור, מייצרת עויינות כלפיה, ואף וויקה

צבא  -הישווה את הרושם שהיא מייצרת, לזה של הגסטאפו. הוא המליץ להפסיק את השימוש במדי

למחצה של יחידות משטרה, שלא כפופות למחוזות, והציע -וכן להפסיק להפעיל עתודות צבאיות

למחוזות,   עם להכפיפן  עצמאי  באופן  להתמודד  בכדי  ונשק  אנשים  מספיק  יהיו  מחוז  שבכל  כך 

   154ובכך התייחס למשטרה הניידת, שכבר הייתה בתהליכי פירוק. –המשימות שלהם 

ומודיעין,   חקירות  לתחומי  וויקהאם  של  (  CIיועצו  מופאט  בתפקידים Moffatוויליאם  שימש   ,(

, ונחשב בעיני וויקהאם לאיש מקצוע מצויין בתחום זה. הוא חיבר את RUC-בכירים בבולשת של ה

סבר   מופאט  מאוד:  ביקורתי  היה  הוא  לוויקהאם,   ובדומה  ובמודיעין,  בחקירות  שעסק  החלק 

-שהרמה המקצועית של הבולשת ככלל, מצריכה שיפור. הוא טען  שיש לחזק  את המודיעין הפוליטי 

ה הפוליטית במטה הבולשת. עם זאת, בכל הנוגע למינויים ביטחוני במחוזות, על חשבון המחלק

וקידומים של אנשי בולשת במחוזות, מופאט הדגיש שחוות הדעת שצריכה לקבוע, היא של בכירי 

  155הבולשת, ולא של הפיקוד במחוזות.

התייחס   וויקהאם מקרים  בשני  אבל  כולה,  המשטרה  על  הפיקוד  לסוגיית  ישירות  התייחס  לא 

  156לג'יילס, שהיה זה שאירח אותו במהלך שהותו בארץ:

הקרובה של סגן המפקח הכללי, אותו   ההביע דאגה מכך שנכונות השמועות על עזיב   הוא •

 ם יותר.על פסים אזרחיילעלות המשטרה  תתקשה , שבלעדיו טובמצא כאיש מקצוע 

 
 . TNA/CO/537/1696, 1946בנובמבר  9סיכום דיון במשרד המושבות,   151

 . 279מתוך   40וגם: סזרני, מקטע  
 . להלן: דו"ח וויקהאם. TNA/CO/537/2269, 2, ע"מ  1946בדצמבר   2וויקהאם למזכיר הראשי, דיווח של  152
 . 5,  2-3שם, ע"ע  153
 שם, שם.  154
 . 5-9שם, ע"ע  155
 . 5,  2שם, ע"ע  156
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וויקהאם לג'יילס בשמו, וכתב כי נעזר רבות בידע של ג'יילס, בדברי הסיכום שלו, התייחס  •

 . וכי עצתו ועזרתו היו חסרי תחליף

במשרד   מסקנות במשטרה,  רבים  הכעיסו  הביטחון,  לבעיות  מעשי  פתרון  כללו  שלא  וויקהאם, 

ווי הזמנת  על  קנינגהאם, האיש שהתעקש  ובממשלת המנדט.  בנתונים המושבות  כפר  קהאם, אף 

, הוא ציין שנבלמה הצניחה 1946בדצמבר    17-שהופיעו במסמך. במברק ששלח לשר המושבות, ב

בחודש יוני. הוא גם הכחיש   2,616-, בהשוואה ל3,259-ל  הגיעבמספר השוטרים הבריטים, ומספרם  

  157ם כחולים. את הטענה בדבר נשק מיושן, וטען שברגע שיתאפשר הדבר, יוחלפו מדי החקי במדי

השתתף קנינגהאם בדיון שנערך בעקבות הנקודות שהעלה וויקהאם, ובדיון צויין,   1947בינואר    7-ב

  18מהמגוייסים החדשים, שמספרם עלה בהתמדה, היו בני    75%,  1946בין השאר, כי מאז נובמבר  

ורק  19או   המלצת  25%,  את  לקבל  שיש  הסכימו  הדיון  משתתפי  משוחררים.  חיילים  של היו  ו 

 158וויקהאם בעניין זה  ולחפש דרכים למצוא מגוייסים מבוגרים יותר.

שהה בבריטניה כדי לעודד גיוס למשטרה וקיים מספר דיונים   1946גריי עצמו, שבמהלך נובמבר  

במשרד המושבות, סבר שאכן התפקיד של המשטרה צריך להיות אזרחי בעיקרו, אך מרכיב מסויים 

ית במאבק הבריטי כנגד ההתקוממות היהודית. לשם כך ביקש גריי בתוכה צריך להיות חוד החנ

בדרגת   קצין  הציע  AIGלמנות  המלחמה  ומשרד  הניידת,  המשטרה  מפקד  של  התקן  חשבון  על   ,

  Fergusson .(159לתפקיד את בריגדיר ברנרד פרגוסון (

נולד בשנת   בן למשפחה עם רקע צבאי,  בגיל    1911פרגוסון,  . הוא שירת בארץ 19והתגייס לצבא 

בכיר  ובתקופת מלחמת העולם השנייה, שימש בתפקיד  רוב תקופת המרד הערבי,  ישראל במשך 

בבורמה   ווינגייט  הגרילה שהקים  על    –ביחידת  ב"אות השירות המצויין"  זכה  הוא  הצ'ינדיטים. 

 160ה, ומייד אחרי המלחמה ניסה להיבחר לפרלמנט, ונכשל.שירותו בבורמ

תפורק סופית,   זופרגוסון חשב שתפקידו יהיה קשור למשטרה הניידת, וכאשר הגיע לארץ, ושמע כי  

   161תכנן לשוב לצבא, אך גריי הסביר לו שהוא ייעד אותו לתפקיד מיוחד, והוא הסכים להישאר. 

ח הכללי (מבצעים והכשרות)". חלק מאחריותו היה לשפר  התואר שקיבל פרגוסון היה "עוזר המפק

ג'נין ושרונה, אך עיקר משימתו היה  את מתקני ההכשרה שהיו קיימים בבית לחם, הר הצופים, 

בשיטות  המתקוממים  נגד  לפעול  שתצליח  מיוחדת,  יחידה  להקים  קיווה  גריי  המבצעי.  התחום 

נותק מהמערכת המרכזית של המשטרה. כלומר, שתפעל ללא מדים, ובמידת האפשר, במ  –שלהם  

, בהסכמתו של קנינגהאם, יצא פרגוסון לבריטניה, כדי לנסות לקבל אישור ממשרד   1947בפברואר  

 162קציני צבא סדירים בעלי רקע של מבצעים מיוחדים.  3המלחמה להשאלת 

ואישר השאלתם של   עניין במיזם,  יבלו קצינים, שהגיעו לארץ במרץ, וק  2משרד המלחמה הביע 

והתגייס לרג'ימנט הסקוטי   1918-) נולד בMcGregor: אליסטר מק'גרגור (DSPדרגות זמניות של  

 
 . TNA/CO/537/2269, 1946בדצמבר   17מברק מקנינגהאם לשר המושבות,   157
 , שם. 1947ואר בינ  7דיון שהתקיים במשרד המושבות בהשתתפות קנינגהאם,   158
 . TNA/CO/537/1699, 1946בנובמבר   29סיכום דיון במשרד המושבות,   159
 . 279מתוך   37-38סזרני, מקטעים   160
161 201. -(London: Collins, 1970), pp. 199 1958–The Trumpet in the Hall 1930Bernard Fergusson, 

See: Fergusson. 
 . TNA/CO/537/2270, 1947בפברואר   11מברק מקנינגהאם למשרד המושבות,  162
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בגיל   לשירות 20המלכותי  עבר  מכן  ולאחר  המוטסים,  לכוחות  המתנדבים  מראשוני  היה  הוא   .

שבויי מלחמה   500), במסגרתו השתתף בעשרות מבצעים, כולל מבצע שחרור  SASהאוויר המיוחד (

המצויין. בדרום   השירות  בעיטור  וזכה  (  163איטליה,  פאראן  אלכסנדר  בFarranרוי  נולד   (-1921  

. הוא שירת תחילת ברג'ימנט הדראגונים של הנסיך מוויילס, אך עבר משם 1939והתגייס בשנת  

הוא  בכרתים.  בשבי  ונפל  ביוון,  בקרבות  לחם  במסגרתו  השלישי,  ההוסארים  לרג'ימנט  בהמשך 

, ובקשתו נענתה. במסגרת SAS-ביקש להצטרף ל  1942-י ושב ליחידתו, אך בהצליח להימלט מהשב

, הוא הפך לאחד הלוחמים המעוטרים ביותר בתולדות היחידה, וזכה בעיטור SAS-שירותו כקצין ב

 164צלבים צבאיים, צלב המלחמה הצרפתי ועיטור לגיון המצויינות האמריקני. 3השירות המצויין, 

הק  שני  את  הכיר  לקצינים פרגוסון  באקדמיה  כמדריך  ששימש  בעת  שלו  חניכים  שהיו  צינים, 

ולבחור  השונות  המשטרה  יחידות  בין  לעבור  להם  אישר  הוא  מאוד.  אותם  והעריך  סאנדהרסט, 

 165מתוכן מועמדים ליחידות המיוחדות שעליהן הם יפקדו. 

שוטרים כעשרה  כללו  היחידות  אחת  שתי  כמבצעיותכל  הוכרזו  ובטרם  יד  ,  על  פרגוסון נשלחו  י 

להתאמן באזור ג'נין. עיקר האימונים היו בפריקה ועלייה מהירה לרכב ובירי מהיר. הרעיון שעמד 

יתחפשו ליהודים, ויסיירו בערים ברכבים מוסווים,   שהשוטריםבבסיס הקמתן של היחידות, היה  

   166. נוספיםלבצע מעצרים במטרה לתפוס פעילי מחתרות, לתחקר אותם, ובעזרת המידע שישיגו, 

- קיים מידע מועט מאוד אודות פעילותן המבצעית של שתי היחידות במרחבים העירוניים של חיפה

. ככל הנראה לפחות במקרה אחד הם 1947בחודשים אפריל ומאי    רבתי וירושלים-רבתי, תל אביב

בהוצאה  שסייע  למודיעין  שהביא  הלאומי,  הצבאי  הארגון  פעיל  של  מוצלח  מעצר  לבצע  הצליחו 

עצרו  הם  מקרים  ובמספר  מעצרים,  בביצוע  כשלו  בהם  מקרים  היו  נוספים.  מעצרים  של  לפועל 

 167את המטה הארצי. פעילים של "ההגנה", ששוחררו באופן מיידי בהור

שבאחת  שהתברר  אחרי  פתאומי,  באופן  הסתיימה  ומק'גרגור  פאראן  של  הצוותים  של  פעילותם 

ב פאראן,  של  הצוות  של  אלכסנדר 1947במאי    6-מפעולותיו  הצעיר  נהרג,  הנראה  וככל  נחטף,   ,

ת גריי כי ימים עדכן פרגוסון א  5כעבור  ישראל, שעסק בתליית כרוזים.  רובוביץ', פעיל לוחמי חרות  

פאראן דיווח לו שבמהלך פעולה של הצוות שלו, הוא הרג צעיר, וכי על הצעיר נמצאה רשימה ובה 

שמות חשודים. גריי עדכן את ג'יילס בפרשה, והורה לו לעכב כל טיפול באיתורו של רובוביץ',   45

בבדיקת   מתוך הנחה שחבריו יניחו שנחטף על ידי "ההגנה", וכך תוכל הבולשת להתמקד להתמקד

השמות שברשימה. ג'יילס ציין שהמשפחה כבר התלוננה במשטרה על היעדרותו של הצעיר, אך   45

גריי השיב לו כי הוא חושש שמעצר של שוטר בריטי בחשד לרצח מתקומם יהודי, בשבוע שבו נהרגו  

 28-שוטרים בריטים על מתקוממים יהודים, יהיה הרסני למוראל של המשטרה, והורה להמתין. ב

שדיווח לנציב העליון ללונדון ,  במאי עדכן ג'יילס את המזכיר הראשי  30- במאי טס גריי לבריטניה, וב

  168. חקירת הפרשה כמו כל פרשה פלילית אחרתעל  והורה

 
163 October 2002, online  rd, 3The TelegraphMajor Alastair McGregor",  -Unknown author, "Obituary 

article. 
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165 226.-Fergusson, pp. 225 
 . 425-427), ע"ע 2007אייל (  166
167 Fergusson, p. 227. 

 . 98-96וגם: סזרני, מקטעים 
 . TNA/CO/537/2303,  1947ביוני   24מכתב מגריי למזכיר הראשי,   168
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, שמעו אחיו של רובוביץ' כי במהלך חטיפתו, נשמט כובעו של אחד החוטפים, םבמהלך חיפושיה

נסת סמוך. הם לקחו את הכובע למשטרה, וביקשו שתנסה נמצא על ידי עד ראייה והובא לבית כ

- בעקבות דיווח על הפרשה ב  ANFAR."169#היו רשומות האותיות "   שבתוכולאתר את בעל הכובע,  

"Palestine Postבמאי, השאיר אלמוני מכתב במערכת עבור אימו של רובוביץ', ובו ציין כי   22-" ב

בדרגת  ה  , וכי אדם בשם זה משרת במשטרFarranיד, וכי השם הרשום, הוא  -הוא מומחה לכתב

DSP.170  הן לחשיפת היחידות המיוחדות לציבור, והן לדרישה למעצרו של באחתפרסום זה הביא ,

העויינות במשטרה כלפי המינוי של   אךהאיש שחשף את פאראן, לא נודעה מעולם,    פאראן. זהות

ג'יילס  מעלה , והתפישה שעמדה ביסוד הקמת היחידה, שביטאה זלזול בבולשת,  גריי, הדילוג על 

 היה מקורב מספיק לג'יילס כדי לשמוע ממנו אודות הפרשה.ו, בבולשתמכתב היה הסברה שמקור 

עימו. הוא שב לארץ   נפגשאך שוכנע להסגיר עצמו אחרי שפרגוסון    נמלט לסוריה בטרם נעצר,פאראן  

ימים נמלט לערב הסעודית, והקלות של בריחתו, עוררה סערה   3ד. כעבור  , ונעצר מיי1947ביוני    17-ב

   171ציבורית בארץ ומחוצה לה, ואילצה את המשטרה לקיים חקירה פנימית גם בנושא זה.

בעקבות איומים של לוחמי חרות ישראל שיהרגו שוטרים וחיילים בריטיים עד שפאראן ישוב לארץ, 

שהתקיי צבאי,  למשפט  ועמד  חזר  אוקטובר  הוא  בתחילת  בתקשורת   1947ם  בהרחבה  וסוקר 

זוכה מחוסר ראיות, ויחד   פאראן  .. במהלך המשפט הוא ופרגוסון שמרו על זכות השתיקההעולמית

 172עם פרגוסון עזב במהירות את הארץ.

הנזק שנגרם למשטרה כתוצאה מהקמתן של היחידות המיוחדות, היה כזה שמאותו שלב, לא עשתה 

משטרת המנדט כל מהלך מיוחד כדי להתמודד עם פעילות המחתרות, מעבר לפעילות השוטפת של 

השוטרים הבריטים, שכללה בדיוק את מה שוויקהאם הטיף נגדו: סיורים רכובים באמצעות רכבים 

התרחקות מכוונת מהאוכלוסייה האזרחית. פעילות מסוג זה בוצעה באופן שוטף על משוריינים, ו 

ידי הצבא, ולמרות הגידול הדרמטי במצבה הפעילה של המרכיב הבריטי במשטרה, החזיק בארץ 

כ על  שעמדה  אדם  כוח  מפי    70,000-מצבת  יותר  במשטרה,   16חיילים,  הבריטי  המרכיב  מאשר 

   4,000.173-ל קצת פחות משמצבתו הפעילה עמדה על שיא ש

 

 
), בבית מורשת משטרת ישראל, על ידי רפ"ק שלומי  Binsleyשהתקיים עם איש הבולשת ג'ון בינסלי (ראוי לציין כי בראיון 

, טען בינסלי, שאביו היה מפקד נפה במשטרה, והיה מידידיו הבודדים  2017ביולי   4- שטרית ועל ידי רפ"ק אורי קוסובסקי ב
במחיצת רעייתו של פאראן  סלי טען כי באותה עת בילה  של פאראן במשטרת המנדט, כי פאראן אכן לא היה מעורב באירוע. בינ 

קצין בכיר ולכן לא יכול היה לומר זאת במפורש, ואילו הכובע שלו היה ברשותו של אחד מסמליו. בינסלי טען כי הסמל הוטבע  
בריטית  בהמשך השנה בבריטניה, ושיער כי מדובר היה בנקמה של לוחמי חירות ישראל. ניסיתי למצוא דיווח בעיתונות ה 

אודות מקרה שכזה, המתאים לשמות השוטרים ששירתו ביחידתו של פאראן, ולא מצאתי. ההערכה שלי היא כי בינסלי שמע  
על כך מאביו, אלא שגם אביו ניזיון משמועות בלבד, שכן אחרי סיום המנדט הוא מעולם לא שב לבריטניה, אלא היגר לניו  

 זילנד.  
 . Rאו  S  ,K-בירור, ובהמשך הועלתה האפשרות כי מדובר, ב # מבטא אות שלא זוהתה ב - סימן ה 169
 . TNA/CO/537/2303, 1947ביוני    19) אודות פרשת רובוביץ',  Hadinghamהאדינגהאם ( SPדיווח של  170
 , שם. 1947ביוני   20דיווח של גריי אודות בריחתו של פאראן,  171
 , שם.  1947ביוני   13מברק מקנינגהאם לשר המושבות,   172

 ביוני, שם.  20רק מקנינגהאם לשר המושבות,  וגם: מב
 . TNA/CO/537/3846,  1947בנובמבר   30- , וב1947באוקטובר  31- דיווחים על תקן מול מצבה במשטרת המנדט ב 173

 . 476), ע"מ  2007וגם: אייל ( 
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 שער רביעי: דיון ומסקנות 
ה: אתגרים ביטחוניים בזה אחר ז  שלושהבעשור האחרון לשלטונם בארץ, התמודדו הבריטים עם  

השלמת דיכויו של המרד הערבי, האיום החיצוני מצד מעצמות "הציר" ובעלות בריתן וההתקוממות 

תמודד עם כל איום בנפרד, והמענה שהוצע להם למעט תקופות קצרות, יכלו הבריטים לההיהודית.  

 היה בדרך כלל שונה: 

היישובים  משטרת  של  הקמתה  את  כלל  הערבי  המרד  של  אפשרית  להתחדשות  הבריטי  הפתרון 

ל באשר  טגארט  של  תכניותיו  יישום  ואת  גדול העבריים,  בריטי  רכיב  בעל  ככוח  המשטרה  בניית 

הגן על עצמם ולהחזיק מעמד גם בתנאי מצור ממושך. במיוחד, שמוצב במבנים מבוצרים, שיכולים ל

רכובה,  כפרית  משטרה  היה  מחודשת,  ערבית  התקוממות  למקרה  טגארט  שהציע  השני  המרכיב 

, אך כלל מרכיב מקומי הכוח, שרובו היה בריטישהוצא לפועל כשהוקם כוח המחץ המשטרתי הנייד.  

מעולם לא נדרש הסיבה לכך הייתה ש  שוטרים.  500של    המתוכנן  לתקן, מעולם לא הגיע  משמעותי

, התגלה כלא משמעותי, בעוד אחרי דיכוי המרדהאיום הערבי  מם הוקם, שכן  שלעמוד באתגרים של

 גדל מאוד.אחרי פרסום "הספר הלבן", שהאתגר היהודי, 

די לבין שנותיה הראשונות של מלחמת העולם השנייה דחו במידה רבה את העימות בין היישוב היהו

האיטלקי האיום  לנוכח  הארץ. -צרפתי-הבריטים,  של  והדרומיים  הצפוניים  גבולותיה  על  גרמני 

להגדיל את משטרת היישובים העבריים לסדר גודל חסר תקדים, של האיום הביא את הבריטים  

שוטרים מיוחדים. עבור "ההגנה", שחלשה על מערך הגיוס של משטרת   5פעילים ופי    3,000-קרוב ל

שובים העבריים, היה מדובר בנכס חסר תחליף, שכן תודות למשטרת היישובים העבריים, יכלה היי

 רבבות צעירים באופן חוקי. "ההגנה" להכשיר 

בעוד שעמדתם של הבריטים כלפי משטרת היישובים העבריים הייתה מסוייגת, ונגזרה ממערכת 

במשט שהוצבו  הבריטים  המפקדים  שרוב  הרי  היישוב,  עם  היו היחסים  העבריים,  היישובים  רת 

האידיאולוגיה   ועם  בפרט,  יחידותיהם  עם  מוחלט  באופן  הטענה מזוהים  בכלל.  ביישוב  השלטת 

כאילו היו אדישים או עיוורים לעובדה שיחידותיהם שימשו ככיסוי לפעילות של "ההגנה", אינה 

 גם   ת מצד הפיקוד. המקורות הראשוניים המראים סיוע פעיל או עצימת עיניים מכוונמתיישבת עם  

, מחזקת הקימו משפחות בארץ  של משטרת היישובים העבריים  יםהבכיר  המפקדיםהעובדה שרוב 

 הנחה זו.  

הספר, משטרת היישובים העבריים לא פורקה במהלך הנסיגה הבריטית מהארץ. לא -בניגוד לחיל

את המניעים לכך, אך ייתכן שהרצון להימנע מעימות חמוש, היה סיבה אחת   נמצא מקור המסביר

והמחוזות, שבמקרים   גדודיםלהחלטה זו. סיבה אפשרית נוספת, היא כאמור תפישתם של מפקדי ה

רבים, סייעו באופן פעיל להשתתפות אנשים בלחימה בחודשים הראשונים של מלחמת העצמאות, 

הן בחידוש מלאי תחמושת, הן בהכרה בנפגעים בקרבות כנפגעים של המשטרה, והן במתן אישור 

 , גם כאשר הדבר נאסר באופן רשמי.שאפשרו תנועת רכבים משוריינים

לחמת העולם השנייה החל העימות בין הבריטים לבין היישוב. בדומה לשלב לקראת סיומה של מ

וגם השונות,  הקבוצות  כל  השתתפו  לא  היהודית,  בהתקוממות  גם  הערבי,  במרד  אלה    בין  השני 

לא כל הקבוצות השתתפו בו לכל אורך התקופה, או באותה רמת עצימות. הבריטים שהשתתפו בו, 

היהוד המרד  מהתפרצות  הופתעו  המשטרה לא  של  הקמתה  על  החליטו  שיגיע,  הבנה  ומתוך  י, 

. התכנון המקורי של כוח בעל סדר גודל של הניידת, ככוח שיחליף את כוח המחץ המשטרתי הנייד
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לא   מעולם  מוקטנת,  רגלים  שפעל  חטיבת  הצבאי  הכוח  בהיקף  בהתחשב  אך  במלואו,  הוגשם 

וכננת, היה מצליח להביא לתוצאות במקביל, לא נראה כי הטענה שלא הוקם הכוח במתכונן המת

 טובות יותר מאלה שהושגו בפועל. 

שוטרים    1,000-800המשטרה הניידת, שבמשך רוב תקופת פעילותה, שעמדה על כשנה וחצי, כללה  

מעצר של   בריטים, רובם הגדול יוצאי צבא. תכליתם הייתה לשמש כאגרוף המשטרתי בזמן מבצעי

 ורדת מעפילים לחוף. חשודים בפעילות חבלנית ובסיכול ה

ברוב המבצעים  בגלל היקפה הקטן,  ניידת, שכן  פעילות המשטרה  עד כמה הצליחה  קשה לקבוע 

דומות.  היו  ליחידות צבא סדירות, שמשימותיהן  פעלה במקביל  הגדולים, שבהם השתתפה, היא 

צר  העובדה שסיום מלחמת העולם השנייה הביא לעזיבת מספר גדול מאוד של שוטרים בריטים, י

מצבה חסרה במיוחד במשטרה הרגילה, ומנע כל אפשרות למלא את התקינה של המשטרה הניידת. 

 פער זה הביא בהמשך להחלטה לסגור את היחידה ולהעביר את אנשיה למשטרה הרגילה. 

הביאה לכך שהמרכיב הבריטי במשטרה היה סגירת המשטרה הניידת והעברת אנשיה למחוזות,  

מאי יותר  עם ,  פעם-גדול  בהתמודדות  הראשי  הגורם  היה  יותר,  הרבה  גדול  שהיה  הצבא,  אך 

 ההתקוממות היהודית. 

בניסיון למצוא דרך פעולה שונה לטפל בהתקוממות, הוקמו יחידות מיוחדות בפיקוד קציני קומנדו 

שבועות ספורים, וניתן לקבוע שנכשלה נמשכה    יחידות אלה רקהמבצעית של  ן  פעילות  .מושאלים

מוחל דרכי באופן  קיומה  וחשיפת  זניחים,  היו  במתקוממים,  הלחימה  בתחום  שלה  ההישגים  ט. 

פעולתה גרמו לנזק התדמיתי החמור למשטרת המנדט בפרט ולממשלת המנדט ולממשלת בריטניה 

וחוסר הבנה של מידורן של המחתרות מעטפת מודיעינית,    הסיבות לכשלון היחידה היו העדרבכלל.  

 .ייה שתפיסת פעילים זוטרים ותחקור, תספק מודיעין איכותיבארץ, שהביאו להנחה השגו 

וויקהאם, שהגיע כדי לבדוק את המשטרה בארץ, מתוקף ניסיונו כמפקדו של גוף דומה, סבר שעל 

שעמדה  ההנחה  לצבא.  ולהותירו  הביטחוני,  מהעיסוק  האפשר  במידת  עצמה  להרחיק  המשטרה 

בתפקיד ביטחוני, אלא שהיא תוכל לבצע את  בבסיס המלצותיו לא הייתה שהמשטרה אינה נושאת 

יותר, אם חלקה במשימה הביטחונית,   בעיקר בהקשר של איסוף המודיעין החיוני, בצורה טובה 

הציבור יבטח בה וישתף עימה פעולה. העובדה שכמעט דבריו מהמלצותיו של וויקהאם לא יושם 

הסכמה עם רוב מסקנותיו), -יהסכמה עם דבריו (הגם שבהחלט הייתה א-בפועל, לא נבעה רק מאי

באותו שלב היה כמעט בלתי  אלא מכך שאלה חייבו רפורמה מבנית גדולה כל כך בתוך המשטרה, ש

 אפשרי לבצע. 
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 ומסקנות סיכום
לבדוק רצה  זה  לא  מחקר  גופים  של  יחסית,  גדול,  מספר  של  הקמתם  את  הבריטים  יזמו  - מדוע 

צבאיים, שתכליתם הייתה לסייע בשמירת הביטחון בארץ, בדרך כלל כחלק מהמשטרה או בצמוד 

. הז'נדרמריות השונות שהקימו הבריטים בארץ בתקופת המנדט, אליה, ובמקרה אחד, כגוף נפרד

על השינויים שחלו בעמדות הן  רצו   מלמדות  על האופן שבו  והן  ביחס לתושבי הארץ,  הבריטיות 

 להתמודד עם האתגרים הביטחוניים שנוצרו לאורך שנות קיומו של המנדט.

צבאיים מקומיים  וכוחות  משטרה  כוחות  הבריטים  הקימו  האימפריה  רחבי  למחצה -בכל 

), שלרוב התבססו על חוגרים ופיקוד זוטר מקומיים, וקצונה בינונית ובכירה בריטית. (ז'נדרמריות

פעלו לאורך תקופות ארוכות כחלק מהמשטרה או במקביל אליה, והיוו מודל ראשוני   הז'נדרמריות

 לכמה מהגופים שהקימו הבריטים בארץ ישראל. 

ברחבי האימפריה, היו שונים  הגופים שהקימו הבריטים בארץ ישראל, הגם שהושפעו ממקביליהם

יותר בארץ, והוא שהביא להקמתן -. שוני זה נבע מהמצב המורכבממקביליהם ברחבי האימפריה

 ופירוקן של מספר גדול יחסית של ז'נדרמריות, לאורך תקופה קצרה של פחות משלושים שנה. 

מ החל  רשמי  באופן  בארץ  שהוקמו  הז'נדרמריות  שהוגדר1921-ככלל,  גופים  היו  כצמודים ,  ו 

ממש כחלק ממנה, אם כי לפחות במחצית הראשונה של שנות העשרים, הן היו שפעלו  למשטרה או  

 . למעשהעצמאיות לחלוטין 

מ אחת  בכל  הבריטים  שהקימו  הז'נדרמריות  הפלשתינאית   –  1922-וב  1921-שתי  הז'נדרמריה 

חלק ניכר ושל גדוד,    בהיקף  הייתה ,  ("האירלנדים")  ("המשטרה המעולה") והז'נדרמריה הבריטית

מהאחריות לשמירה על ביטחון הפנים בשטח המנדט, הוטל עליהן. יחידות אלה, שהראשונה בהן 

הייתה תחת פיקוד בריטי, אך רוב המשרתים בה היו תושבי הארץ, בני העדות והדתות השונות;  

היחידות שפורקו  אחרי  לארץ  הגיעו  בהם  שהראשונים  מבריטים,  הורכבה  בהן,  שבהן   והשנייה 

) האירית  המלכותית  המשטרה  במסגרת  הז'נדרמריה Royal Irish Constabularyשירתו   .(

בעיקרו,  יהודי  כוח שיהיה  להסכים להקמתו של  הוקמה מכיוון שהבריטים סירבו  הפלשתינאית 

והז'נדרמריה הבריטית הוקמה בעיקר מכיוון שהשלטונות חשו שיש   – מחשש לתגובה ערבית עויינת  

לשלטון.   לנאמנותו  ובנוגע  המבצעיות  ליכולותיו  בנוגע  ספק  יהיה  שלא  בכוח  הייתה צורך  הארץ 

ובשנת   אלה,  גופים  שני  של  פעילותם  בתקופת  פלומר   1925שקטה  הרברט  החדש,  העליון  הנציב 

הה של החזקת כוח אדם בריטי בארץ, מצדיקים עיצוב החליט שהשקט הביטחוני וכן העלות הגבו

מחדש של תפישת הביטחון: הז'נדרמריה הבריטית פורקה ורוב המשרתים בה שבו לארצם, בעוד 

). BSPP  –שהאחרים, כמאתיים איש, שולבו בתוך המשטרה כיחידה נפרדת ("הסקציה הבריטית"  

ששיר היהודים  שרוב  אחרי  הפכה,  הפלשתינאית  או הז'נדרמריה  המשטרה,  לשורות  עברו  בה  תו 

-). הרפורמה נכנסה לתוקף בTJFFירדני (-הספר העבר-השתחררו לחלוטין משירות ביטחוני, לחיל

 . 1926באפריל  1

הסקציה הבריטית של משטרת המנדט נועדה למלא במידה רבה את התפקידים של הז'נדרמריה 

פי   ממנה  גדולה  שהייתה  אוגוסט  3הבריטית,  אירועי  חולשתה   1929ספטמבר  -ויותר.  את  חשפו 

עם  שלו  ההתמודדות  שיכולת  ככוח  מחדש,  בבנייתה  הצורך  ואת  המנדט,  משטרת  של  הקשה 

אירועים ביטחוניים, תהיה יעילה יותר. לצורך תכנונה מחדש של המשטרה, הובא לארץ סר הרברט 
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ן וחשבון, בנוגע הוא הגיש די  1930שיטור קולוניאלי. בתחילת  ל  לאחד מהמומחיםדוביגין, שנחשב  

במשימותיה   לעמוד  כדי  לעבור  צריכה  המנדט  שמשטרת  והביטחוניותלשינויים  רוי האזרחיות   .

לשפר את יכולותיה האזרחיות כדי  פעל בהתאם להמלצות דוביגין,  החדש,  ספייסר, המפקח הכללי 

כשרות את יכולותיה הביטחוניות , וזאת באמצעות שיפור ה, ובמקביל גם ניסה לחזק של המשטרה 

השוטרים   מספר  של  משמעותית  הגדלה  אלימות,  סדר  הפרות  עם  התמודדות  בתחומי  השוטרים 

וניסיון, שכשל, להגדיל את מספר השוטרים היהודים. בשנים   התמודדה   1935- ו  1933הבריטים, 

בלמה   1933משטרת ספייסר עם שני אתגרים ביטחוניים משמעותיים, באופן מוצלח: באוקטובר  

שנ מה  הערבית, המשטרה  ההנהגה  ביוזמת  סדר  הפרות  של  אלים  גל  של  כראשיתו  היה  ראה 

הצליחה המשטרה להתחקות במהירות אחרי עקבותיה של קבוצה חמושה בראשות   1935ובנובמבר  

 קסאם, שהסתתרה בצפון השומרון אחרי שרצחה סמל משטרה יהודי. -דין אל- השיח' עז אל

, הביאה  1936ופריצתו של המרד הערבי באפריל    המשך,ה  העידו עללא    1935-ו  1933-ההצלחות ב

המשטרה   ודוביגין.  ספייסר  תפישת  של  המוחלטת  כלקריסתה  היקף הוכחה  מול  אונים  חסרת 

נתן ספייסר הנחייה   1937-האירועים, והצבא נדרש לקבל את האחריות המעשית לדיכוי המרד. ב

ז'נדרמריה   בעיקר    הצפוני, -מרחב הספר  –  חדשה להקים  ללא כל שהורכבה  מחיילים משוחררים 

הצפוני ולנסות למנוע הסתננות של קבוצות   הגבולניסיון משטרתי, שתפקידם היה לסייר לאורך  

בלו קיעזר יהודיות, ש-חמושות. ממשלת המנדט גם אישרה, לראשונה, הקמתן של יחידות שיטור

   אחריות להגנת היישובים היהודיים.

, בכך בתקופת המנדט  רמריות האחרות שהקימו הבריטיםז'נדה  משאר  ירדני שונה -הספר העבר-חיל

),  Imperial Force. הוא היה "כוח אימפריאלי" ( , או פעל בצמוד אליהשלא היה חלק מהמשטרה

שהיה כפוף לרשויות האזרחיות, כלומר לנציב העליון ולמשרד המושבות. הכפיפות המבצעית של 

שעד   בארץ,  הבכיר  הצבאי  למפקד  הייתה  הספר  האוויר חיל  חיל  איש  תמיד  היה  הערבי,  למרד 

הירדן, שם התמודד עם -הייתה בעבר  והספר, עיקר פעילות-המלכותי. בשנותיו הראשונות של חיל

פלוגות   4הספר שבראשיתו כלל  -חדירות של מורדים דרוזים מצפון ופושטים ווהאבים מדרום. חיל

הירדן, -ה כפוף כלל לשלטונות עבר, התקשה לבלום את חדירות הפושטים, והעובדה שלא הירכובות

הספר היו בני -על רבים משבטי האמירות והנהגתה. העובדה שרוב המשרתים בחיל  השניאה אותו

כפרים בשומרון, שיחסיהם עם הבדווים היו גרועים באופן מסורתי, הקשתה גם היא על בניית אמון. 

ן מזרח ארץ ישראל, במטרה הספר לצפו-נשלחו תגבורות של חיל  1929ספטמבר  -באירועי אוגוסט

לסייע לכוחות הביטחון להשיב את השקט על כנו, והם נטלו חלק באירועים בצפת ובעמק בית שאן. 

ואחריה הוגדל הספר, הייתה חיובית -, על תפקוד חיל1929חוות הדעת של וועדת החקירה לאירועי 

 .מפלוגותיו מוּכנו 2-כוחו ו

חיזוק הערבי,    בעקבות  חילתפ  צומצםהלגיון  של  בעבר-קידו  של -הספר  המיקוד  ועיקר  הירדן, 

. במהלך וסוריההירדן לארץ ישראל, והגבול בין ארץ ישראל  -פעילותו עבר לגזרת הגבול בין עבר

, גיסא   המרד הערבי פעל חיל הספר בגזרה זו, כאשר הדעות על איכות תפקודו היו חלוקות: מחד

גיסא  יב הערבי של משטרת המנדט; ומאידך  הכוח המשיך לתפקד לכל אורך המרד, בניגוד למרכ

משר של  סיוע  על  דיווחים  הגיעו  פעם  אחר  בחילתפעם  לקבוצות -ים  נשק  כלי  להברחת  הספר 

 .איתןמכניסה לעימות    הםהחמושות, או על הימנעות מכוונת של
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הבנה  מתוך  הכוח,  את  להגדיל  הבריטים  פעלו  השנייה,  העולם  מלחמת  של  פריצתה  בעקבות 

מאשר לצבא הבריטי. מאמצי הגיוס הצליחו מאוד, שפועל באזור  להתגייס לכוח    דיפויעערבים  שה

נדרש   1941פרוץ המלחמה, גדל סדר הכוחות של חיל הספר, כמעט פי שלושה. בקיץ  מובתוך שנה  

לדיכוי המרד האנטי לשני מבחנים: סיוע  לסוריה -הכוח  וסיוע בפלישה הבריטית  בעיראק  בריטי 

הספר כי -הירדן לעיראק, הודיעו קצינים ערבים בחיל-חציית הגבול בין עבר  ולבנון. בלילה שלפני

יסרבו להלחם מחוץ לגבולות המנדט, וכן כי יסרבו להלחם נגד ערבים. בעקבות אירוע זה שחררו 

הבריטים מאות משרתים ושינו את פקודות הכוח באופן שיאפשר את הצבתו בכל מקום שיידרש. 

הספר לסייע בפלישה -וכיחו עצמן, ובחודש העוקב, כשנדרשו גדודי חילפעולות הטיהור הבריטיות ה 

 לסוריה ולבנון, לא היו אירועים מיוחדים. 

הספר ככוחות שיטור בסוריה, ולקראת סיומה החלו  -את רוב שנות המלחמה העבירו יחידות חיל

ס גבולות  לאורך  הוצבו  המנדט  של  האחרונות  ובשנותיו  ישראל,  ארץ  בתוך  מחדש  וריה להפרס 

ולבנון. היחסים בין המשרתים בכוח, שהיו כמעט כולם ערבים, לבין היישובים היהודים בגליל, היו 

מתוחים. בשנים אלה, כאשר סוריה ולבנון זכו לעצמאות, התרחבה תופעת ההעפלה ממדינות אלה. 

ום הספר שתפקידו המרכזי היה מניעת כניסה לא חוקית לשטח המנדט, פעל בנחרצות כדי לבל-חיל

 את התופעה, ובמספר מקרים התרחשו התנגשויות עם נפגעים. 

בחיל משרתים  עריקת  של  תופעה  החלה  המנדט  סיום  נשקם -לקראת  על  והצטרפותם  הספר 

הציעו הבריטים מענק כספי למי החמושה    העריקהאת    לצמצםלקבוצות החמושות השונות. בכדי  

- חילבאופן מעשי, ובאפריל פורק רשמית.    פורק הכוח  1948בסוף פברואר  גיע להזדכות על נשקו.  הש

 .שנים רצופות, יותר מכל ז'נדרמריה אחרת 22ספר פעל במשך ה

 הזמין משרד המושבות    בהפוגה שבין השלב הראשון לשני במרד הערבי,.  בעשור האחרון של המנדט

בכיר   קולוניאלי  משטרה  קצין  הביטחוני.   - לארץ  בתחום  למומחה  שנחשב  טגארט,  צ'ארלס  סר 

להקמתן של מספר ז'נדרמריות נוספות, וכן   תהיסודו  סייע בהנחתהלך שני ביקוריו בארץ, הוא  במ

לעיצובה מחדש של משטרת המנדט כז'נדרמריה ענקית, וככוח השיטור הבריטי השני בגודלו בעולם, 

 אחרי משטרת לונדון. 

ושותפו דיוויד פטרי המליצו על הקמת מחסום פיזי לאורך הגבול הצפוני, במטרה להפוך   טגארט

הצפוני ליעילה יותר. המחסום הפיזי נבנה על ידי חברה יהודית, שאובטחה -את פעילות מרחב הספר

גופים  יהודים. בעידודו ותמיכתו של טגארט הוקמו בזה אחר זה מספר  ידי שוטרים מוספים  על 

מוסף יהודי, שהכשרתם ומשימותיהם היו יותר צבאיות ממשטרתיות. טגארט -שיטורזמניים של  

ז'נדרמריה מעורבת, המשטרה הכפרית הרכובה, אך בעיות באמינות שוטרים  רצה בהקמתה של 

ערבים הביאו להחלטה על דחיית הרעיון, שיצא לפועל רק כשנתיים מאוחר יותר, עם הקמתו של  

) הצפוני המשיך להתקיים כיחידה משטרתית -מרחב הספר  ).MPSFכוח המחץ המשטרתי הנייד 

 נפרדת, עד לסיום דיכוי המרד הערבי, ואחרי השגת הרגיעה, הוא פורק.

, אחרי שהמרד הסתיים, אך עדיין היה חשש שיתחדש, 1940-כוח המחץ המשטרתי הנייד הוקם רק ב

למנות   נועדה  היחידה  ההר.  באזורי  בריטים  500בעיקר  מחציתם  אך   איש,  מקומיים,  ומחציתם 

בפועל לא הגיעה למספר זה, ורוב המשרתים בה היו בריטים. השקט היחסי ששרר בארץ בתקופת 

מלחמת העולם השנייה הביא לכך שהכוח צומצם בהדרגה, אך לקראת סוף המלחמה, עקב החשש 
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ב הוחלט  יהודית,  יחי  1944מהתקוממות  להקים  ן  במטרה  הדרגתי  באופן  היחידה  פירוק  דת על 

 שיטור ביטחוני שכולה בריטית, שתתמודד עם האיום הזה. 

ארצית    1938בסוף   כז'נדרמריה  ביישובים,  היהודי  המוסף  השיטור  יחידות  משטרת   –אורגנו 

) העבריים  המתקוממים JSPהיישובים  עם  להתמודד  ולמשטרה  לצבא  לאפשר  נועד  זה  כוח   .(

יישובים יהודיים. גוף זה כלל בראשיתו  הערבים מבלי להידרש להשקיע מאמצים וכוח אדם בהגנת  

, אף שסדר הגודל שלהן הקביל יותר לזה של פלוגות), גדודיםיחידות אזוריות (שכונו בעברית    10

, ותמפקדי מחוז  3מפקדים של היחידות האזוריות, מעליהם    10  –בפיקודם של קצינים בריטיים  

 ומעליהם קצין במטה הארצי. 

שטרת היישובים העבריים היו מודעים היטב לכך שרוב הכפופים הקצינים הבריטיים ששירתו במ

, ביצוע פעילות של העברת בעצימת עיןארגון "ההגנה", וברובם אפשרו בידיעה או  הם פעילים בלהם   

כ מתוך  כי  מעלה  המחקר  המשטרה.  לפקודות  מנוגדים  שהיו  ואימונים,  ונגדים   50-נשק  קצינים 

היישובים הע  לא פחות משבעה הקימו   –שנות קיומו    9בריים לאורך  בריטים ששירתו במשטרת 

 .רוב מפקדי המחוזותמשפחות בארץ, ובהם 

הערבי,  המרד  את  להכריע  החלו  הבריטים  כאשר  בדיוק  הוקמה  העבריים  היישובים  משטרת 

, כאשר הושלם תהליך ההקמה, שינו הבריטים את מדיניותם ביחס לארץ ישראל, 1939ובמהלך  

הלבן של מקדונלד. ההתנגדות החריפה של הנהגת היישוב היהודי למדיניות   כאשר פרסמו את הספר

הבריטית, והתחלת פעילות מחאה, אלימה בחלקה, נגד הבריטים, הביאו למספר ניסיונות בריטיים 

לכך  הסיבה  כנחוצה.  נראתה  לא  כבר  מעשי,  שבאופן  העבריים,  היישובים  משטרת  את  לצמצם 

קשורה לא  הושלם,  לא  הזה  בכך   שהמהלך  אלא  הז'נדרמריה,  של  קיומה  בהמשך  מבצעי  בצורך 

שפריצת מלחמת העולם השנייה שינתה את המיקוד הבריטי. כאשר נוצר איום על הארץ, בהתחלה  

, נראתה משטרת היישובים העבריים ככלי מצויין להכשרת מיליצייה 1942-במכן  ולאחר    1941-ב

נאמנו על  לחלוטין  לסמוך  יכולים  שהבריטים  החמרת נרחבת,  בגרמנים.  ללחימה  הנוגע  בכל  תה 

וכל יחידה   –יחידות כאלה    12- יחידות אזוריות, ל  10-המצב הביטחוני הביאה לכך שהיחידה גדלה מ

פי   כמעט  מ2גדלה  למעלה  העבריים  היישובים  משטרת  כללה  בשיאה  ועוד -משרתי  2,600-.  קבע 

ן גם היא השתפרה מאוד, וכללה  מתנדבים שעברו אימונים בסיסיים. רמת האימו  16,000-למעלה מ

 הכשרה במקלעים כבדים ומרגמות.

כאשר החזית שבה והתרחקה מארץ ישראל, היחס הבריטי למשטרת היישובים העבריים, השתנה 

עומד  העולם השנייה,  פרוץ מלחמת  עקב  ברובו  הלבן, שנדחה  על הספר  לרעה. ההבנה שהעימות 

מושה, שרובם הגדול של משרתיה הם  חברי ארגון להתחיל, הפך את עובדת קיומה של ז'נדרמריה ח

. עם זאת, 40%- חוקי, לבעייתית מבחינת הבריטים, ששבו וצמצמו את היקפו של הכוח, בקרוב ל-לא

, מנעו את פירוקה 1939אותן נסיבות פוליטיות שמנעו את פירוק משטרת היישובים העבריים בשנת  

ב המ1945/6-גם  לסיום  עד  בשלמותה  נותרה  והיא  הבסיס ,  היה  שלה  המילואים  כשמערך  נדט, 

 למספר חטיבות בחיל השדה של "ההגנה". 

- מתוך הבנה שפריצתו של מרד יהודי נגד שלטונות המנדט, היא עניין של זמן, החלו הבריטים, מ 

לתכנן הקמתה של יחידת משטרה שתורכב כולה מיוצאי צבא בריטים, ותהווה את האגרוף   1943

פעילות כל  כנגד  הכוח  יתמחתרת  המשטרתי  (ש.  הניידת  המשטרה  כ PMFהוקם,  לכלול  תוכנן   ( -

בפועל לא הגיע מעולם אף למחצית ממספר זה. הכוח אורגן כגדוד ממוכן, שארבע   ךאיש, א   2,000
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בארץ.  נפלוגותיו   שונים  במקומות  השנתייםפרסו  המאבק   לאורך  בחזית  היה  הוא  פעל,  שבהן 

הבריטי בהתקוממות היהודית: אנשיו פעלו בחופים שבהן הונחתו אוניות מעפילים, אכפו פקודות 

עוצר וביצעו חיפושים. בעייתו הייתה, שהוא היה קטן מכדי לבצע בעצמו את כל המשימות הקשורות 

 צבא סדירות. בלחימה בהתקוממות, ובסופו של דבר רוב הנטל נפל על יחידות 

המפקח הכללי האחרון של משטרת המנדט, הקולונל וויליאם גריי, וכמוהו סר צ'ארלס וויקהאם, 

המרד  לנוכח  המנדט  משטרת  פעילות  את  להעריך  כדי  לארץ  שהובא  לשעבר  בכיר  משטרה  קצין 

עוסק באותן  וכה  בין כה  הניידת, כאשר הצבא  ייחוד בפעילות המשטרה  כל  היהודי, סברו שאין 

סיום מלחמת העולם השנייה, הביא לגל התפטרויות שימות, ועדיף להטמיע אותה בתוך המשטרה.  מ

ברירה אלא  וגריי סבר שאין  הרגילה,  בריטים, שיצרו מצבה חסרה מאוד במשטרה  של שוטרים 

 לפרק את המשטרה הניידת ולהעביר את אנשיה למחוזות. 

ר ברנרד פרגוסון, איש כוחות מיוחדים במלחמת לתפקידים מיוחדים, את הבריגדי  כעוזרוגריי, מינה  

פרגוסון הביא לארץ   במטרה לקדם פעילות מסוג אחר כנגד המתקוממים היהודים.העולם השנייה,  

, אליסטר מק'גרגור ורוי פאראן, והורה להם להקים יחידות מיוחדות שיתמחו קומנדושני קציני  

היהודיות.   המחתרות  נגד  חשאית  שהיחידותבפעילות  אחת,    נומ,  כל  אנשים  פחות   פעלוכעשרה 

בערים הגדולות במטרה לאתר וללכוד פעילי מחתרת. העובדה שלא היו דוברי עברית,   מחודשיים

להגיע לצד   מהם  מנעה  המשטרתי,  המודיעין  עם  פעולה  בשיתוף  לעבוד  שלהם  הנכונות  חוסר 

ונר נחטף  הנראה,  ככל  שבמהלכה,  שלהם  פעולה  ואחרי  משמעותיים,  מחתרת להישגים  פעיל  צח 

פורקו.   היחידות  זהצעיר,  צבאי  היה  גוף  להקים  המנדט  משטרת  של  האחרון  למחצה  -הניסיון 

 במטרה לטפל בבעיות ביטחון הפנים בשטח המנדט.

בגופי הביטחון   כפי שבאה לידי ביטוי   המנדטמדיניות הביטחון הבריטית בתקופת  בחינה כללית של  

 יכולה ללמד מספר דברים: ,בארץ שהקימו הבריטיםלמחצה -הצבאיים

המסקנה החשובה ביותר בנוגע לפעילותן של הז'נדרמריות ככלל, היא שהן לא הוכיחו עצמן   .1

כמשמעותיות, בכל הנוגע לשמירה על הסדר במקרים של אירועי אלימות קשים וממושכים.  

למרות שהם נועדו להיות מכפיל כוח למשטרה הרגילה, בסופו של דבר, כוח צבאי תמיד  

 ה הכרחי. הי

חיל- המקומיות  הז'נדרמריות .2 הפלשתינאית,  (הז'נדרמריה  העבר-בעיקרן  ירדני, -הספר 

השיטור הנוגע -ומסגרות  בכל  הבריטים,  בעיני  חשודות  נותרו  לסוגיו),  היהודי  המוסף 

ובדרך כלל הבריטים פשוט העדיפו להימנע מאפשרויות  בני עמם,  נגד  לאפשרות שיפעלו 

צדקת בדרך כלל: במקרים המעטים כאלה. הניסיון לימד שהחשדנות הבריטית הייתה מו

כפוגעת באינטרס   ידי המגוייסים,  על  בפעילות שזוהתה  נדרשה השתתפות שלהם  שבהם 

 הלאומי שלהם, לרוב הועדף האינטרס הלאומי על פני הנאמנות לשלטונות.

הספר, לנוכח עריקת מאות מאנשיו - כאשר התקרב המנדט לסיומו, פירקו הבריטים את חיל .3

ותם לצד הערבי. הבריטים לא ביצעו מהלך מקביל בצד היהודי, ואפשרו על נשקם, והצטרפ

למשטרת היישובים העבריים להמשיך לפעול במסגרות המקוריות שלה, ככוח רשמי. הדבר 

היווה חריג בולט בכל הנוגע למדיניות הפינוי הבריטי ביחס לשני הצדדים הלוחמים, ונראה 

ניסי של  במקרה  אלים  מעימות  מחשש  הן  והן שנבע  מנשקן,  הללו  היחידות  לפירוק  ון 

 מסיועם של מפקדי אותן יחידות, שברובם זיהו עצמם באופן מוחלט עם הצד היהודי.
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עם  .4 היכרות  מחוסר  וסבלו  בהרבה,  יקרות  שהיו  למרות  הבריטיות,  הז'נדרמריות 

האוכלוסיה, היו המרכיב היחיד שפיקוד המשטרה יכול היה לסמוך על מהימנותו באופן 

כאשר לא היו אירועים אלימים באופן חריג, ההרתעה שסיפקו יחידות אלה, הייתה    מוחלט.

רחבי אלימים  אירועים  פרצו  כאשר  זאת,  עם  של -משמעותית.  שחולשתן  הסתבר  היקף, 

לגבי הסקציה הבריטית במשטרה   1936-וב  1929- יחידות אלה הייתה בגודלן. כך התברר ב 

הגיעה לסדר הכוח שתוקנן עבורה, אבל יש    וכך לגבי המשטרה הניידת שאמנם מעולם לא

 איש,  זה לא היה מספיק.  2,000להניח שגם לו הייתה מגיעה לתקן מלא של 

למרות היתרון הגדול שבמהימנותן של היחידות הבריטיות, פעילותן הסבה לפרקים נזק  .5

תדמיתי גדול לממשלת המנדט: הז'נדרמריה הבריטית הוצגה לפרקים כצמאת דם ואלימה  

היחידות -אשל היהודי.  ליישוב  ועויין  אלים  כגוף  תוארה  הניידת  והמשטרה  לצורך; 

המיוחדות שהקים פרגוסון לא היו מוכרות לציבור, עד לחשיפתן, אבל מרגע שנחשפו, הן 

הציבור   יחסי  שלב,  באותו  כי  אם  היהודי,  הציבור  עם  המשטרה  ליחסי  עצום  נזק  גרמו 

הב המרכיב  ועם  בכלל  המשטרה  עם  בכל היהודי  מאוד  גרועים  היו  בפרט,  בתוכה  ריטי 

 מקרה.

הז'נדרמריות המקומיות, היו לרוב אהודות על הקבוצות שמהן הגיעו אנשיהם, ושנואות על  .6

הספר, הערבי ברובו, היה שנוא על ידי המגזר היהודי; ומסגרות  -הקבוצות האחרות. חיל

 , שמכוונת נגדם.הנוטרות נתפשו על ידי הערבים, כזרוע חמושה של היישוב היהודי

 

בשונה ממחקרים קודמים, אשר עסקו בתקופת המנדט, בהקשר הביטחוני או המשטרתי, מחקר זה 

לא התמקד בתקופה מסויימת, אלא ניסה לבחון את התפתחות הגישה הבריטית לשיטור ביטחוני 

יועצים   30-לאורך קרוב ל שנות המנדט. הדבר אפשר, לראשונה, את בחינת התפישה של שלושה 

לארץ להציע שיפורים בפעילות משטרת המנדט אחרי שנכשלה בהתמודדות עם חיצוניים שהובאו  

ומניח מסד למחקר מעמיק יותר בנושא זה. חידוש נוסף של מחקר זה נוגע גם    –אתגרים ביטחוניים  

בעלות  היו  האישיות  שנסיבותיהם  ולאפשרות  העבריים,  היישובים  משטרת  מפקדי  של  לדמותם 

המשיכה לפעול כאשר המנדט הספר, למשל,  - ריים, בניגוד לחילמשקל בכך שמשטרת היישובים העב

הבריטי כבר היה בשלבי פירוק מתקדמים, ולמעשה הייתה גורם משמעותי בלחימה, מהצד היהודי. 

נושא זה, מכיוון שהיה קשור רק באחד הגופים שבהם עסק מחקר זה, ראוי גם הוא למחקר נוסף.
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 בציילון  1915הרקע לאירועי   – 2נספח 
לא היא  בצילון  אתניות/דתיות: -האוכלוסייה  קבוצות  משלוש  בעיקרה  ומורכבת  הומוגנית, 

 4.1-, היוו כשני שליש מ1911הסינהאלים, שרובם בני הדת הבודהיסטית, הם קבוצת הרוב ובשנת  

-מיליון תושבי האי. הקבוצה השנייה בגודלה היא הטמילים, שרובם בני הדת ההינדית, שהיוו כ

ילידי צילון וחציים טמילים שמוצאם מהודו והובאו מהאוכלוס  26% ייה, כשחציים היו טמילים 

לאי כדי לעבוד בו. הקבוצה השלישית הייתה ה"מּורים של צילון", בני דת האסלאם, שהיוותה קצת 

מ מעורב   6%-פחות  מוצא  מבעלי  מאירופאים,  הורכבה  האוכלוסייה  שאר  האוכלוסייה.  מכלל 

 שהיו צאצאי חיילים ששירתו את הבריטים.  אסייתי, וממלאים,-אירופי

האוכלוסייה המוסלמית, שהורכבה ברובה מצאצאי מהגרים הודים, עסקה ברובה בכספים ומסחר, 

אקונומי טוב יותר. בין שלוש קבוצות האוכלוסייה הייתה מתיחות -ובממוצע הייתה במצב סוציו

 קבועה, שגברה בדרך כלל בעת אירועים דתיים. 

רתה המשטרה על שינוי מסלול של צעדה דתית של הסינהאלים, מכיוון שהמוזיקה הו   1912בשנת  

שהושמעה במסלול הצעידה, שעובר בסמוך למסגד, הפרה, לדעת המשטרה, את חוק הגבלת הרעש. 

) Kandiבעקבות החלטת המשטרה ביטלו הסינהאלים צעדה נוספת, שעברה ליד מסגד בעיר קאנדי (

סינ עותרים  ציילון.  את שבמרכז  לקיים  להם  לאשר  בבקשה  המחוזי,  המשפט  לבית  פנו  האלים 

הצעדה המסורתית שלהם בעתיד. אחרי שבית המשפט המחוזי קיבל את העתירה, ערערו מוסלמים  

, פסק בית המשפט העליון של ציילון שבית 1915לבית המשפט העליון של ציילון. בחודש פברואר  

תית לא יתקיימו במרחק שנופל ממאה יארדים המשפט המחוזי טעה בהחלטתו, וקבע שצעדות ד

 מהמסגד, ושעליהן להפסיק להשמיע מוזיקה רועשת כשהם מתקרבים למסגד.  

מנהיגים  מספר  הסינהאלים.  בקרב  גדול  וזעם  המורים  בקרב  גדולה  שמחה  עוררה  הפסיקה 

) דארמהפאלה  אנאגאריקה  שבהם,  הבולטים  אחד  בזעם.  מחו  טען Dahrmapalaסינהאלים   ,(

, ושגשגו כסוחרים, בדומה 19-וסלמים הם: "עם זר, שהגיע לפה מדרום הודו בתחילת המאה ה שהמ

 ליהודים, תודות לשיטות שיילוקיות... בשעה שבני הארץ עניים...".   

, בעת צעדה סינהאלית לציון חגיגות חג הוואסאק, יום הולדתו 1915במאי    29-ל  28-בלילה שבין ה 

ודהא, יודו אבנים ובקבוקים לעבר הצועדים, בעת שאלה עברו ליד מסגד בקאנדי. הצועדים של ב

כל  וזרקו מתוכו את  על המסגד, שברור את דלתותיו, הציתו אש,  הפסיקו את צעדתם, הסתערו 

הריהוט וחפצי הקודש שהיו בתוכו. כוח משטרה שהגיע למקום כעבור זמן קצר, הצליח לפזר את  

חרת היא התחדשה. הפגנות באזורי המסחרי של קאנדי, בו היו חנויות רבות ההתפרעות, אך למ

בבעלות מוסלמית, הלחיצו את חלק מבעלי העסקים, ואחד מהם ירה באקדחו והרג נער סיהאלי. 

הידיעות על ההריגה התפשטו במהירות והגבירו את הפרות הסדר בעיר.
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 19321מפת פריסת משטרת המנדט  – 3נספח 

 

 
1 PP Annual Report (1932), p. 1. 
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 1ואדי חרמיה וסביבתו מפת  – 4נספח 

 

 
 . 0003ci7, אמ"י, אוסף מפות  1941),  15-17סילואד (גיליון   –נפת רמאללה  המפה מבוססת על מפת  1
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 1בירושלים  1933מפת אירועי   – 5נספח 

 

 

 
 . 000d70x, אמ"י, אוסף מפות  1936המפה מבוססת על מפת העיר העתיקה,   1



388 
 

 דוגמאות מחוברות "לנוטר"  – 6נספח 
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 19361מפת פריסת החטיבות, ספטמבר  – 7נספח 

 
1 TNA/AIR/2/1891. 
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 1947-1945בשנים  הספר בעיתונות הערבית- מודעת "דרושים" שפרסם חיל – 8נספח 
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 1ברונסקיל מאלבומו של תמונות   – 9נספח 

 
 וגורדון ברמת יוחנן   (מימין)  הרינגטון

 

 
גב -גורדון עם קבוצת ילדים מעין

 
1 Brunskill's papers 
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 1942-1939מבנה משטרת היישובים העבריים   – 10נספח 

 

ומספר הגדודים הוגדל נעשה שינוי מבני:    1942עמל מייצג את מבני הגושים בכל אחת מהגדודים במשטרת היישובים העבריים. בשנת  -מבנה גוש תל  –הטבלה סכמתית  
ל12-ל ישירה  (בכפיפות  עזה  גדוד במחוז  עקב הקמת  שונו  נצרת  הגדודים במחוז  הגושים  DSP AUX-. המספרים של  גם מספר  נצרת.  נוסף במחוז  גדוד  והקמת   (

ושמותיהם השתנו, עם הקמתם של יישובים חדשים.  

מפקח  
כללי

DSP AUX

ASP JSD
)הגליל(מחוז נצרת 

מפקח בריטי
10גדוד 

הגליל העליון

מפקח בריטי
9גדוד 

הירדן

מפקח בריטי
8גדוד 

גלבוע

מפקח בריטי
7גדוד 

יזרעאל

נט גוש עין חרוד'סרג נט גוש שטה 'סרג עמל-נט גוש תל'סרג

עמל-קורפורל תל

קורפורל טירת צבי

נקודות יישוב נוספות3

קורפורל משמר נע גושי

מפקח בריטי
1גדוד 

ירושלים

ASP JSD 
יפו+שכם

מפקח בריטי
2גדוד 

הדרום

מפקח בריטי
3גדוד 

השרון

מפקח בריטי
4גדוד 

עמק חפר

ASP JSD 
HAIFA+NFD

מפקח בריטי
5גדוד 

הכרמל

מפקח בריטי
6גדוד 

זבולון

ASP
תקניים  -על

ומוספים  
ע"שאינם מי
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 1של משטרת היישובים העבריים  גדודיםהמחוזות והמפקדי  - 11נספח 
 

 

 
 . שלא אויישו גדודים שכנים, כממלאי מקום מפקדי  גדודים הדרומיים, ומכיוון שבמקרים רבים שימשו מפקדי  גדודיםזוהו באופן וודאי, עקב מחסור בנתונים הנוגעים ל גדודיםלא כל מפקדי ה 1

 AIG AUXDSP AUXASP JAFFAק. קישור צבאק. קישור סוכנות
NablusASP HAIFAASP NAZARETH מפקד מתקן הכשרה

מפקד גדוד 2 (נגב) מפקד גדוד 1 (י-ם)ארצי - כפר ילדים
הוקם ב-1942

BrunskillO'rorkeOwenHood/Mosedale/Hגורדון1939
ood

G. W. Wilson/Le-
Marechal/MosedaleFC Matthews/Bellfield

Wigham/RickmanSyerO'rorkeOwenHoodMosedale/PittFC Matthewsגורדון1940
RickmanSyerO'rorke / E. V. JamesMosedaleHoodPitt/McGregorFC Matthewsגורדון/ביילין1941
Rickman/EastonSyerE. V. James/CharltonMosedaleHoodPitt / Gibson / CliftonFC MatthewsTalbotביילין/לייבמן1942
Easton/AdamsSyerCharlton?/ShawMosedaleHoodDenton / McGregorFC Matthews/C KennedyTalbotביילין/לייבמן1943
AdamsSyerShaw/BroadheadMosedaleHoodTatum/McGregorKirton & FishFC MatthewsTalbotביילין/לייבמן1944

 / SyerBroadheadMosedaleHoodBasil S. Hollowayקלארק/נידהאם/פרייסביילין/לייבמן/פייטלסון1945
TatumStinsonFC MatthewsTalbot

SyerBroadhead/Mathews/Sמילס/קואטסביילין/פייטלסון/סחרוב1946
cottMosedaleHood

Basil S. 
Holloway/Denton/ 

Tatum/Brennan
ColesTalbot

Coats/RyanSyerScott/Peyton/ShoreMosedale / TaylorHood / De'athBrennan/McGregorColesTalbotסחרוב/רוזנברג1947

1948ShoreTaylorDe'ath / R. G. 
SeymourMcGregor/EvansColes

מפקד גדוד 3 (דרום) 
לשעבר גד' 2

מפקד גדוד 4 (שרון) 
לשעבר גד' 3

מפקד גדוד 5 (עמק 
חפר) לשעבר גד' 4

מפקד גדוד 6 (כרמל) 
לשעבר גד' 5

מפקד גדוד 7 (זבולון) 
לשעבר גד' 6

מפקד גדוד 8 (צפון) 
הוקם ב-1942

מפקד גדוד 9 (יזרעאל) 
לשעבר גד' 7

מפקד גדוד 10 (גלבוע) 
לשעבר גד' 8

מפקד גדוד 11 (ירדן) לשעבר 
גד' 9

מפקד גדוד 12 (גליל 
עליון) לשעבר גדוד 10

1939McAuliffe  / HawleyMedlock / 
McConnachie 

Fairleigh / Taylor 
/ OldfieldOldfield/Rees/ HallidayLe-Marechal/ReesWalker/ MathesonGibson/ JJ 

Mccarthy/ E. TaylorPittBellfield/Matheson/S
crimgeour

1940J. SamuelStrudwick/StinsonJJ MccarthyGander / OldfieldReesLeeMcGregor
1941TaylorDrakefordScrimgeour?GibsonReesMartin
1942CliftonSchmittOldfieldDrakefordFishGibson/BlashMcGregorMartin
1943TaylorSchmittOldfieldDrakefordMitchell / KirtonBlashMcGregorMartin
1944TaylorSchmittStinsonDrakefordR. T. Jones?Blash / PeckKirton / ColesEvans /ColesMcGregor / EvansMartin
1945TaylorSchmittMartinDrakefordR. J. D. WilsonColesEvansMcGregorFish / Hall
1946TaylorMacGruer DrakefordR. J. D. WilsonHallColes / FishEvansHippersonMatheson-Cullen 

1947TaylorDrakeford / DunkerR. J. D. WilsonHallColesEvans /Coles/ 
BurneyHipperson/McGregorLong / McGregor

1948DrakefordR. J. D. WilsonHallColesBurney
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 19391-מפת פריסת מצודות טגארט שאושרו לבנייה ב – 12נספח 

 

 
1 TNA/CO/733/434/2 
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 1איור המתאר חוויות שירות בכוח המחץ המשטרתי הנייד  – 13נספח 
 

 
1  ), 1941(Jan. no. 1  ,10 vol., MagazinePalestine Police Unknown author, “Editorials and Personals”, 

p. 21. 



Abstract 

This research is a first of its kind. It looks into the British Empire security concept during the 
Palestine Mandate period, as it was manifested by its non-military security organizations, 
beginning at May 1921 and ending with the British evacuation at 1948. 

Between 1921 and 1948, the British established ten non-military security organizations, most 
of which, while considered to be part of the police, operated separately from it. Some of these 
security organizations existed for just a few months, while others were active for many years; 
some numbered a few dozen people, while others numbered in the thousands; some 
operated in a narrow sector, while others operated all over the Middle East. The purpose of 
this study is to clarify the differences between these organizations, to review the reasons 
leading to their establishment and dismantlement, in order to understand the changes in the 
British security strategy in the region during those years. 

This study reviewed security organizations that were not researched before, like the two 
gendarmeries, the British Section of the Palestine Police in the 1920`s, the Mobile Police Strike 
Force, the Northern Frontier Division and the various Jewish Temporary Additional Police 
formations (which were researched before, but almost exclusively as part of a research that 
focused on the “Haganah”, and its point of view). 

This study used many British primary sources, including few that only lately became accessible 
to the public, and were previously unavailable for researchers. 

Furthermore, this study used types of sources that were unavailable before. For example, 
genealogical databases allowed reviewing of the British leadership of the Jewish Settlements 
Police and other formations of Jewish Temporary Additional Police. Subjects that while being 
partly researched in the past, were never researched from the British perspective.  

The British strongly believed in local security organizations as a cheap and efficient way for 
keeping the order around the empire. The organizations established in Palestine during the 
British Mandate, manifested at times, significant deviations from this perception, and 
eventually a total abandonment of it. 

In the 1920’s, upon establishing the Mandate, the British created, in addition to a local 
gendarmerie (which was similar to others around the empire), a much larger British 
gendarmerie. Even after the dismantlement of this gendarmerie, some of its men remained 
as a unique British component within the police, and were not only part of the command 
stracture, as was the case in other colonial police forces. This component's size, has reached 
a low in 1929, and from there on, was expanded until in the late 1930’s became the majority 
of the police force. 

The British did maintain local gendarmeries, such as the Trans-Jordan Frontier-Force and the 
Jewish Settlements Police, but never trusted them, and in many cases the British found their 
distrust justified, even though these organizations never openly rebelled. 

This study shows that generally, the gendarmeries did not achieve their creators' purpose: 
their original task was to allow the British to maintain the order within the Mandate territory, 
with as small a military force as possible, but whenever there was a difficult security situation, 
the British found these forces to be incapable of dealing with the situation without significant 

i



ii 

military assistance. This happened in 1929; during the Arab revolt in 1936-1939; and in the 
mid 1940’s when the Jewish insurgency began. 

The composition of each gendarmerie is an indicator to the type of threat the British were 
dealing with at the time: in the 1920’s there was an internal disorder, and that was the reason 
a local, multi-ethnic, gendarmerie was established (in a manner that did not recur in the 
future) and was reinforced with a British gendarmerie. In the second half the decade, these 
two organizations' activities continued, under different names: While the British gendarmerie 
was dismantled and less than half of its people continued as the British Section within the 
Mandate police, the Arab component in the Frontier Force (that replaced the Palestinian 
Gendarmerie) was expanded greatly. 

The weakness of the British Section during the 1929 events, was a major factor in the decision 
to expand it, and to increase the security capabilities of the police. The Arab revolt proved 
these reforms to be insufficient. The local force's loyalty proved to be questionable and there 
was a need for another major increase in the British component. During the Arab revolt, there 
was, for a brief period, a gendarmerie that operated on the northern border. The man who 
instigated the significant change in the Mandate police structure towards the last decade of 
its existence, was Sir Charles Tegart, a colonial policeman that served in India. Tegart initiated 
a further increase in the British component of the police, which brought it to an 
unprecedented size in British colonial police forces. He promoted the establishment of a small 
multi-ethnic gendarmerie and initiated a massive building project of dozens of fortified police 
structures all over the country. The initial purpose of his projects was to deal with the Arab 
revolt, but they were completed after the revolt was crushed by the military, with the police 
taking a minor part in dealing with the revolt. During the military operation, the police's Arab 
component was disarmed, and it was placed under the authority of the military commander. 

The attacks on Jewish settlements during the Arab revolt, in addition to the shortage of 
personnel in the police, led to the British agreeing to recruit Jews to new Temporary Additional 
Police formations and as Special Police (volunteers), that took part in defending settlements, 
facilities and infrastructure. Thousands of Jews went through these units, the largest of which, 
the Jewish Settlements police, had a regular force, which at its peak, was close to 3000 men. 

In many cases, high ranking officers, a significant percentage of whom were married to Jewish 
women, backed Zionist activity that was not always consistent with the Mandate government 
policies. The Jewish Settlements Police was the only mandatory security force that was not 
dismantled before the end of the British Mandate, and its equipment and weapons were kept 
by the Jewish side. 

The Jewish insurgency, though expected by the British, due to limitations on land purchases 
and of Jewish immigration that were brought upon with the publication of the 1939 “White 
Book”, had started towards the end of WWII. The British created an all-British semi-military 
police unit ,in order to deal with it. Due to recruitment difficulties after WWII, and mainly due 
to mass discharge of British officers that remained in the Palestine during the war even though 
their hiring contracts expired, the unit's strength was never more than half of its 
establishment, which on itself was insufficient for the extent of the uprising. The unit operated 
as a semi-military force, and was equipped with armored vehicles, automatic and support 
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weapons. However, due to limited intelligence, most of its operations included mass searches, 
imposing closures, creation of roadblocks and making arrests. Eventually, the personnel 
shortage led to the unit's dismantlement in 1946 and to its staff being transferred to the 
regular police.  

The police senior command, which at that point was made of mainly ex-military officers with 
Special Forces background, tried to establish Special units that would fight the insurgency 
using guerrilla tatics. This attempt lasted for two months, and ended with a complete failure 
and an embarrassment to the police, when these units were uncovered. 

 

The purpose of this study was to understand how the security situation in Palestine affected 
the British perceptions, and how it reflected in the activities of the various security 
organizations. Looking into the circumstances of their establishment, character of their 
operations and in most cases, their dismantlement process, shows that the British usually 
failed  to achieve the objectives that led to the establishment of those forces. Both when 
dealing with the Arab uprising and the Jewish one, the British security-police response was 
lacking and the military was the authority that mostly bore the brunt.



 

Table of Contents: 
Abstract ....................................................................................................................................  א 

Preface ...................................................................................................................................... 1 

Research Overview ................................................................................................................ 1 

Research Questions ............................................................................................................... 1 

State of current research ........................................................................................................ 1 

Methodology ....................................................................................................................... 11 

Terms and Transcription...................................................................................................... 12 

The beginning of the Gendarmerie as an idea, the foundations of Colonial Policing ......... 12 

I. The two Gendarmeries 1921-1926 .................................................................................... 21 

Ch. 1 – The Palestinian Genadarmerie ................................................................................ 21 

Ch. 2 – The British Gendarmerie ........................................................................................ 40 

Ch. 3 – Relations between the Gendarmeries, the question of their subordination to the 
Police, and Plumer's security reforms ................................................................................. 62 

I - Discussion and Conclusions ........................................................................................... 78 

II.A Police without a Gendarmerie   ..................................................................................... 79 

Ch. 4 – The BSPP, the Police 1026-1929 and the 1929 riots .............................................. 79 

Ch. 5 – Investigation of the 1929 riots, the Dowbiggin Report and its consequences ........ 97 

Ch. 6 – The Police and the Arab Revolt ............................................................................ 129 

II - Discussion and Conclusions ........................................................................................ 156 

III. A Non-Police Gendarmerie: the Trans-Jordan Frontier-Force (TJFF) .................. 157 

Ch. 7 – Creation anf first challenges (1926-1930) ............................................................ 157 

Ch. 8 – Strength increase and focus shift toward Palestine (1930-1936) .......................... 177 

Ch. 9 – The TJFF and the Arab Revolt (1936-1939) ......................................................... 193 

Ch. 10 – The TJFF as a military force before and during WWII ...................................... 209 

Ch. 11 – The TJFF during the last years of the Mandate .................................................. 225 

III - Discussion and Conclusions ....................................................................................... 245 

IV. The Last decade: Gendarmeries in the Police, and the Police as a Gendarmerie ... 246 

Ch. 12 – A new eruption and the arrival of Tegart (October 1937 – January 1938) ......... 246 

Ch. 13 – Return to security policing and the crushing of the revolt (1938-1939) ............. 261 

Ch. 14 – The Jewish Settlements Police (JSP) .................................................................. 282 

Ch. 15 – A British Colonial Police and the Jewish insurgency ......................................... 315 

IV - Discussion and Conclusions ...................................................................................... 343 

 

 

 



 

 

Summary and Conclusions ................................................................................................. 345 

Bibliography ......................................................................................................................... 351 

Appendix 1: Ranks in British armed forces, Mandate's security formations and Israel's 
military and police ............................................................................................................. 382 

Appendix 2: Background to the 1915 riots in Ceylon. ...................................................... 384 

Appendix 3: 1932 districts map of the Palestine Police .................................................... 385 

Appendix 4: Map of Wadi Harramiya and its surroundings.............................................. 386 

Appendix 5: Map of the 1933 riots in Jerusalem ............................................................... 387 

Appendix 6: Examples of "Lanoter" booklets ................................................................... 388 

Appendix 7: Army deployment map, September 1936 ..................................................... 389 

Appendix 8: "Wanted" ad, published by the TJFF in the Arab press 1945-1947 .............. 390 

Appendix 9 – Pictures from Brunskill's personal albom ................................................... 391 

Appendix 10: Stracture of the JSP 1939-1942 .................................................................. 392 

Appendix 11 – Table of districts and companies commanders in the JSP ........................ 393 

Appendix 12: Map of the 1939-approved Tegart fortresses .............................................. 394 

Appendix 13: A caricature depicting conditions in the MPSF .......................................... 395 

Abstract ...................................................................................................................................... i 

  



This work was crried out under the supervision of 

Prof. Tamir Goren 

The Martin (Szusz) Deoartment of Land of Israel Studies and Archeology 

Bar-Ilan University 



 

 

Gendarmeries in the Holy Land: 

Security Policing during the British Mandate 1921-1948 

Ori Kossovsky 

The Martin (Szusz) Depratment of Land of Israel Studies and Archeology 

Ph.D. Thesis 

Submitted to the Senate of Bar-Ilan University  

Ramat-Gan, Israel             May 2021 


	תקציר
	מבוא
	הצגת המחקר
	שאלות המחקר
	מצב המחקר
	התפתחות השיטור בבריטניה ובמושבות:
	משטרת המנדט וגופי ביטחון לא צבאיים:
	התפתחות המנדט בארץ ומדיניות הממשלה הבריטית:

	מתודולוגיה
	מינוחים ותעתיק
	ראשית רעיון הז'נדרמריה, המשטרה הקולוניאלית הבריטית ויסודותיה
	התפתחות הז'נדרמריה והופעת המשטרה המודרנית
	השיטור המודרני בארץ ישראל עד הקמתה של משטרת המנדט


	שער ראשון: שתי הז'נדרמריות - 1926-1921
	פרק ראשון: הז'נדרמריה הפלשתינאית ("המשטרה המעולה")
	המצב הביטחוני בסוף ימי הממשל הצבאי
	הצעות להקמת גוף ביטחוני חדש
	הקמתו ופירוקו של כוח ההגנה של פלשתינה
	הקמת הז'נדרמריה הפלשתינאית
	אופי היחידה ופעילותה בחודשיה הראשונים (קיץ 1921 – סוף 1921)
	פעילות שוטפת
	מערכת היחסים בין הז'נדרמריה הפלשתינאית לבין המשטרה

	פרק שני: הז'נדרמריה הבריטית
	רקע: מלחמת העצמאות האירית, והתפתחות השיטור הביטחוני במהלכה
	הרקע להקמת כוח חדש בארץ ישראל
	הגיוס לסקציה הבריטית בז'נדרמריה הפלשתינאית
	התארגנות הז'נדרמריה
	תחילת הפעילות המבצעית והתגובות עליה

	פרק שלישי: הקשר בין הז'נדרמריות, שאלת כפיפותן והרפורמה הביטחונית של פלומר
	ה-RAF ושאלת האחריות לביטחון שטח המנדט אחרי עזיבת טיודור
	השפעות הסוגיה התקציבית על תפישת הביטחון הבריטית
	שאלת איחוד הז'נדרמריות והפיקוד עליהן
	ניסיונות גיבוש עמדה ממשלתית אחידה בנוגע למצבת הכוחות בשטח המנדט
	הגעת הלורד פלומר ואירועים חיצוניים שהשפיעו את תפישותיו
	תכנית מוצעת לארגון מחודש של כוחות הביטחון בשטח המנדט – אוקטובר 1925
	חודשיהן האחרונים של הז'נדרמריות

	שער ראשון: דיון ומסקנות

	שער שני: משטרה ללא ז'נדרמריה
	פרק רביעי: הסקציה הבריטית, המשטרה 1929-1926 ואירועי 1929
	הסקציה הבריטית של משטרת המנדט (BSPP)
	הסקציה הפלשתינאית
	מקומם של יוצאי הז'נדרמריות בסקציה הפלשתינאית (אביב 1926 – אביב 1929)
	אירועי אוגוסט-ספטמבר 1929

	פרק חמישי: חקירת אירועי 1929, דו"ח דוביגין והשלכותיו
	וועדת שאו והמשטרה
	RAF או צבא? משטרה או ז'נדרמריה?
	הרברט דוביגין והשיטור בציילון
	דוביגין בארץ ישראל
	רוי ספייסר – קצין המשטרה שבחר דוביגין
	משטרת ספייסר-דוביגין
	הפרות הסדר באוקטובר 1933
	עז אל-דין אל-קסאם – מבחן ביטחוני ראשון

	פרק ששי: המשטרה והמרד הערבי
	הרקע למרד והאירועים הבולטים בו
	פעילות המשטרה לקראת פרוץ המרד, ובמהלך חודשיו הראשים (אפריל-אוקטובר 1936)
	יחידות השיטור המוסף הזמני וראשית הנוטרות לסוגיה
	ז'נדרמריה יהודית?
	מתיחות גוברת והקמת מחוז הספר-הצפוני

	שער שני: דיון ומסקנות

	שער שלישי: ז'נדרמריה חוץ-משטרתית – חיל-הספר העבר-ירדני (חיל-הספר)
	פרק שביעי: הקמה, התבססות ואתגרים ראשונים (1930-1926)
	בנייתו של הכוח
	תחילתה של פעילות מבצעית – צפון עבר-הירדן
	המצב בדרום עבר-הירדן 1928-1926
	מערכת היחסים עם אמירות עבר-הירדן 1928-1926
	הסיטואציה התקציבית והשפעותיה על פעילות חיל-הספר בראשית דרכו
	שכר, תנאי שירות ומשמעת
	סוגיית הקצינים הלא-סדירים
	חילופי מפקדים – מייג'ור שוט במקום לוטננט קולונל ביושר
	הסלמה בדרום עבר-הירדן ומיכון פלוגה D
	חיל-הספר ואירועי 1929

	פרק שמיני: התעצמות והעברת מוקד הפעילות לארץ ישראל (1936-1930)
	המשך ההתדרדרות בדרום עבר-הירדן 1930-1929
	הקמת פטרול המדבר ופעילות חיל-הספר בעבר-הירדן 1936-1931
	התעצמות והתארגנות בצפון-מזרח ארץ-ישראל
	שאלת גיוס היהודים
	ביקורת חיצונית לחיל-הספר
	חילופי מפקדים: מייג'ור מילר במקום לוטננט קולונל שוט
	תקופת מילר - פתרון חלקי לבעיית הקצינים הלא-סדירים

	פרק תשיעי: חיל-הספר והמרד הערבי 1939-1936
	חילופי מפקדים – מי יחליף את לוטננט קולונל מילר
	התפרצות המרד
	חילוקי דעות לגבי יעילות ומהימנות חיל-הספר
	פעילות שוטפת בחודשי המרד הראשונים
	הפוגה במרד ולקחים בריטיים (אוקטובר 1936 – אוקטובר 1937)
	חידושו של המרד הערבי (אוקטובר 1937 – אביב-קיץ 1938)
	שאלת פריסתו של חיל-הספר בעבר-הירדן (1938)
	המרד בשיאו (אביב-קיץ 1938 – חורף 1938/9)
	דעיכת המרד וחידוש הויכוח על חיל-הספר (סוף 1938 – אמצע 1939)

	פרק עשירי: חיל הספר כצבא – לקראת ובמהלך מלחמת העולם השנייה
	מז'נדרמריה לכוח צבאי 1940-1938
	העברת הפיקוד לידי משרד המלחמה והגדלת חיל-הספר, 1941-1940
	חיל-הספר כחטיבה מוקטנת
	משבר בעיראק וסירוב פקודה המוני בחיל-הספר (אפריל-מאי 1941)
	חיל-הספר בסוריה – המעורבות הישירה היחידה של חיל-הספר במלה"ע השנייה
	חיל-הספר מחוץ לשטח המנדט (1944-1942)

	פרק אחד-עשר: חיל-הספר בשנותיו האחרונות של המנדט
	סוגיית עתידו של חיל-הספר (1948-1944)
	המשימה: שמירה על גבול ארץ ישראל עם סוריה ולבנון (1948-1944)
	הברחות ופעילות ביטחון שוטף (נובמבר 1944-מאי 1945)
	התמודדות חיל-הספר עם ההעפלה מסוריה ולבנון (דצמבר 1944-יוני 1945)
	הגדוד הממוכן מחוץ לארץ ישראל (יוני 1945- מאי 1946)
	המשך הסלמת היחסים בין גדוד הפרשים ליישוב (יוני 1945 - יוני 1946)
	פעילות חיל-הספר לנוכח המרד היהודי בשלטונות המנדט (ינואר  1946 – ספטמבר 1947)
	חיל-הספר מקבל פיקוד צבאי על הגבול (אוקטובר 1947-פברואר 1948)
	מבצעים אחרונים ופירוק (נובמבר 1947 – אפריל 1948)

	שער שלישי: דיון ומסקנות

	שער רביעי:  עשור אחרון – ז'נדרמריות במשטרה והמשטרה כז'נדרמריה
	פרק שניים-עשר: התפרצות מחודשת והגעתו של טגארט (אוקטובר 1937 – ינואר 1938)
	התפרצות מחודשת
	שינויים בצמרת המשטרה – הגעתם של סונדרס וטגארט
	טגארט באירלנד, הודו, אירלנד ושוב בהודו
	דיוויד פיטרי, שותפו של טגארט
	סיורי טגארט-פיטרי וממצאיהם – דצמבר 1937-ינואר 1938
	דוביגין, פיטרי וטגארט – לקחים מתת-היבשת

	פרק שלושה-עשר: חזרה לשיטור ביטחוני ודיכוי המרד (1939-1938)
	המלצות טגארט-פיטרי
	הרפורמה בתחום המודיעין והחקירות
	הצעת טגארט-פיטרי להקמת יחידת שיטור ביטחוני – עלייתה ונפילתה של המשטרה הכפרית הרכובה
	הגנה על הגבול הצפוני
	שיטור-מוסף סדיר – הפעלת יחידת אבטחת הרכבת
	יחידות שיטור מוסף שהפעיל הצבא

	פרק ארבעה-עשר: משטרת היישובים העבריים
	משוטרים-מוספים ועל-תקניים למשטרת היישובים העבריים
	ברונסקיל ועבודתו עם גורדון והרינגטון
	המלצות ברונסקיל-הרינגטון
	הקמת מערך הגנת היישובים הארצי
	ממשלת המנדט ומשטרת היישובים העבריים בין "הספר הלבן" ל-"200 ימי החרדה" – 1942-1939
	יחס ממשלת המנדט למשטרת היישובים העבריים על רקע העימות בין היישוב לבריטים 1948-1942
	מפקדי המחוזות והגדודים במשטרת היישובים העבריים

	פרק חמישה-עשר: משטרה קולוניאלית בריטית וההתקוממות היהודית
	שובו של טגארט: מיזם הבינוי והגדלת המרכיב הבריטי במשטרה
	מורשת טגארט: כוח המחץ המשטרתי הנייד 1944-1940
	בחזרה לז'נדרמריה בריטית – הקמת המשטרה הניידת (Police Mobile Force – PMF) 1944-1943
	המשטרה הניידת – מתכנון לביצוע 1946-1944
	חילופי מפקחים כלליים, ביטול המשטרה הניידת והזמנת יועץ נוסף לענייני משטרה (1946)
	מסקנות וויקהאם והפתרון של גריי

	שער רביעי: דיון ומסקנות

	סיכום ומסקנות
	רשימה ביבליוגרפית
	ארכיונים
	אתרי אינטרנט
	מקורות רשמיים
	עיתונים
	ראיונות
	ספרים בעברית
	ספרים באנגלית
	ספרים בערבית
	מאמרים בעברית
	מאמרים באנגלית
	עבודות מחקר
	נספח 1 – הדרגות בכוחות המזויינים הבריטים, בגופי הביטחון של ממשלת המנדט ובמקביליהם בישראל2171F
	נספח 2 – הרקע לאירועי 1915 בציילון
	נספח 3 – מפת פריסת משטרת המנדט 19322172F
	נספח 4 – מפת ואדי חרמיה וסביבתו2173F
	נספח 5 – מפת אירועי 1933 בירושלים2174F
	נספח 6 – דוגמאות מחוברות "לנוטר"
	נספח 7 – מפת פריסת החטיבות, ספטמבר 19362175F
	נספח 8 – מודעת "דרושים" שפרסם חיל-הספר בעיתונות הערבית בשנים 1947-1945
	נספח 9 – תמונות מאלבומו של ברונסקיל2176F
	נספח 10 – מבנה משטרת היישובים העבריים 1942-1939
	נספח 11 - מפקדי המחוזות והגדודים של משטרת היישובים העבריים2177F
	נספח 12 – מפת פריסת מצודות טגארט שאושרו לבנייה ב-19392178F
	נספח 13 – איור המתאר חוויות שירות בכוח המחץ המשטרתי הנייד2179F

	Abstract

