








 9.11.1951גוריון בפני סגל הפיקוד של משטרת ישראל, -דברי ראש הממשלה דוד בן 

אם כי שדה הפעולה של סוגי הכוחות   הצבא והמשטרה.  -בטחון המדינה מושתת על שני כוחות  

יעילות המדינה.  של  למעמדה  בדאגה  שותפות  יש  בפני   נפרד,  המדינה  של  משקלה  מעלה   הצבא 

העולם. יעילותה של המשטרה מעלה את המדינה בעיני העם. יתכן ויעילותה של המשטרה מהווה 

את הגורם החשוב ביותר בחיי המדינה, הקובע את יחסו של העם למדינה. יש ובזמני חרום מצטרפת 

 המשטרה לכוחות הצבא. 

אלא כל עובד מדינה וזו א הקובע את מעמד המדינה.  שמה הטוב של המדינה אינו תלוי רק בשופט,

מוריד    -פקיד שאינו מרגיש שתפקידו אינו ניתן לשררה אלא לשרות לאזרח מתוך נאמנות לחוקים  

בין המדינה.  כבוד  העובדים  את  כשוטר  כל  עוד  העם   ים אין  יחם  קובע  עבודתם  ואופן  שכושרם 

 למדינה. 

לו   יש  ָעםהשוטר הישראלי  ִעם  למדינה בה הוא חי, לחוק רגל במשך דורות להתייחס  שהת  עניין 

דרך חייו של העם, המדינה הזרה והחוק היו נגדו, והשוטר היה סוכן לשנאה בבלי אמון.    -ולמשטרה  

יח  ולשחדו.  לעקוף אותו  כן,  על  נאלץ,  נעקר בקלות.  סזו. היהודי היה  לא  ל[...]    זה  ות עשהכרחי 

אלא על    כוחנה לא תעמוד, כי המדינה עומדת לא על  אחרת המדי  -מאמצים לעקור הרגלים אלה  

אין   -קיים היחס הרע למפרע לשוטר ולחוק    םיות נפסדות, אטנ  םעביש    ם. אםאמון ואהבת הע

, בסבלנות רוח ולפעול  -אורךבוטר צריך להתייאש אלא צריך לעמוד על תפקידו. עליו להצטייד  שה

 ישתנה. ק בו, שהיחס אליו מצד העם רו הדבר,תלוי  בשוטראם כי בתקיפות. 

גל הפשיעה עתיד יום.  -בין  השזה לא ייע  רדב  ים לחיינו,שחד  יסודותיח  נתפקיד המדינה כולה הוא לה

וטר בארצנו שתפקידו על ה  ןוטר בישראל. על כ שעל תפקידו על ה וזה אינו מקל    זמן מה  להימשך

ידי דוגמה לגלות את הטוב -אפשר על  .][..נוך.  חיל  ש, אלא תפקיד  עתםעים ומני שאינו רק גילוי פ

 וטר שה כי השהרג הצבור בלב  טועלננוכי. עליה חיולעקור את הרע. בתנאינו, תפקיד המשטרה הוא 

 םש,  המתוקנות  הארצות  בכל  הדבר  הוא  כך.  ולסייע  לעזור  אלא  בא  ואינו  איש  לכל  הוא  נאמן  ידיד

 על כזה מושג אין? לך לעזור אוכל במה: בשאלה אליך פונים ששוטרים מרובים במקרים נתקל הנך

אות רל  היהזה רגיל    אין עולהבאים מארצות אירופה המזרחית ומארצות ערב.  ש  וליםעל  המשטרה

הסו העיראקי,  לשוטר    .ידיד  –י  רבשוטר  ביחסו  שווה  גזרה  עושה  העולים בישר העולה  לכן  אל. 

ידי פעולה שיטתית נאמנה לנטוע בהם -ר עלאפש זקוקים להדרכה ויש להתייחס אליהם בסבלנות.  

 שידי כך יטע השוטר בלב הצבור את הרגש שי-ידיד הוא לאזרח. על  וטרה, שהשחדשאת ההכרה ה 

 להתייחס בכבוד לחוק. 

בודה של כהקצינים נתון    םחבריכית של המדינה. בידיכם ובידי  רוחן המוסבן הבהיא א  המשטרה

ויעילותה ה  פקוד ומהצבור זעזועים. כבודהימנע מ   -  רהינה. כשרו ונאמנותו של הקצין למשטדהמ

 ם. של המדינה תלויה בכ
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