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משטרת ישראל

השוטר מספר 1
סיפורם של 16 המפקחים הכלליים

במשטרת ישראל

בספר ״השוטר מספר 1״ אנו פוגשים את סיפורם של המפקחים 
הכלליים שכיהנו מיום הקמתה של משטרת ישראל ועד ימינו. הספר 
מבקש לשפוך אור על זוויות אישיות ועל פרקים פחות מוכרים בתולדות 
חייהם של הדמויות הממלכתיות, שהנהיגו את המשטרה לאורך השנים.
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דבר ראש אגף משאבי אנוש
משטרת ישראל הנה מוסד ממלכתי מרכזי, המהווה אחת מאושיות המדינה ועבודתו חיונית 

לביטחונה, לחוסנה החברתי, לשמירת אופָיה הדמוקרטי ולהגנה על החוק והסדר בה.

מוביל  ישראל  משטרת  בראש  העומד 
עשייה עתירת חשיבות, המשפיעה על כל 
תחומי העשייה והקיום בישראל. בתקופת 
כהונתו הוא נדרש להתמודד עם אתגרים 
והחברה  המדינה  בפני  הניצבים  מרכזיים 
ובשום  בוטחת  ביד  הארגון  את  ולהוביל 

שכל לעמידה באתגרים אלו.

כל מפכ״ל מביא עמו אל כהונתו, לא רק 
ניסיון עשיר ויכולות מקצועיות ואישיות, אלא 
גם את מטען חייו, את החוויות המעצבות 

שעבר ואת תפיסת עולמו. רישומם של אלו ניכר בהכרעותיו של המפכ״ל, במדיניות שהוא 
מתווה ובתהליכים שהוא מוביל.

  
שישה עשר מפקדים ישבו עד כה על כס המפכ״ל. כל אחד מהם יצק תוכן ייחודי לתפקיד 
והותיר חותם בעל גוון משל עצמו. אולם, לכולם מכנה משותף אחד - מחויבות ומסירות 
אין קץ למשטרת ישראל, לערכיה ולאנשיה וידיעה כי מוטלת על כתפיהם אחריות כבדת 

משקל לדמותן של מדינת ישראל ושל החברה הישראלית.

הספר שלפניכם מבקש לשפוך מעט אור על העשייה הענפה של המפכ״לים, החל מיום 
הקמת המשטרה ועד ימינו-אנו. אין אנו מבקשים לצייר תמונה מלאה ומקיפה של תקופות 
הכהונה השונות, אלא לשרטט קווי מתאר שדרכם נגלית דרך של תרומה, הובלה ושליחות.

תודה לעושים במלאכת איסוף המידע, כתיבת הספר ועריכתו.

ב ב ר כ ה, 
ב צ י נ  , י ש י  ח י מ ע
ראש אגף משאבי אנוש
ל א ר ש י ת  ר ט ש מ



דבר ראש מחלקת הדרכה וקצין חינוך ראשי

המפקדים משקפים את פני הארגון ובו בזמן מותירים את חותמם המקורי...

בספר ״השוטר מספר 1״ אנו פוגשים את סיפורם של 

המפקחים הכלליים שכיהנו מיום הקמתה של משטרת 

ישראל ועד ימינו. הספר מבקש לשפוך אור על זוויות 

אישיות ועל פרקים פחות מוכרים בתולדות חייהם של 

הדמויות הממלכתיות, שהנהיגו את המשטרה לאורך 

השנים.

הספר מציג את משטרת ישראל דרך הערכים שהניעו 

את מפקדיה והשפיעו על תפיסת עולמם ופועלם.

אני מאמין כי ספר זה יסייע להנציח את עשייתם של אלה שזכו לקחת חלק בבנייתה ובעיצוב 

דמותה של משטרת ישראל לאורך השנים.

כולי תקווה שספר זה יהווה מקור עניין לקורא המבקש ללמוד על מפקדיה של משטרת ישראל 

לדורותיהם, יהווה כלי עזר למפקדים עצמם בהנחלת מורשת הארגון ומקור ידע וגאווה לכל איש 

משטרה באשר הוא.

ספר זה הוא פרי עבודה ממושכת ומאומצת שחייבה יסודיות ורגישות לצד ראייה של אירועים 

בהקשר ההיסטורי הרחב. אני מבקש להודות לסגן ראש מה״ד וקח״ר – נצ״מ סמדר שגב, לראש 

חוליית היסטוריה - רפ״ק פנינה הרשקוביץ ולקציני חוליית היסטוריה - פקד שלומי שטרית ומפקח 

אורי קוסובסקי, על עשייתם המוברכת, כן אני מבקש להודות לכל הגורמים מחוץ למשטרה 

ומתוכה שסייעו לכתיבתו והפקתו של ספר זה.

, בברכה
תנ״צ זוננפלד,  רמי 
וקח״ר מה״ד  ראש 
ל א ר ש י ת  ר ט ש מ



דבר העורכת הראשית 
סגן ראש מחלקת 

ההדרכה וקצין חינוך 
ראשי

״השוטר הוא הגילוי הראשון - המתמיד והיום-
יומי בכפר ובעיר - של שלטון המדינה. בדרך 
על- השוטרים,  על-ידי  יתגלה  זה  ששלטון 

המולדת,  אהבת  חריצות,  כפיים,  ניקיון  ידי 
אהבת האומה, עזרה לעולים חדשים ומסירות 

ייווצר בציבור יחס חדש, לא רק  לתפקידים הקשים המוטלים על מדינת ישראל, 
לשוטר, אלא גם למדינה ולחוק. החוק בישראל לא גזירה הוא, אלא בטוי לרצונו 
של העם, ואין דבר נעלה יותר מאשר לשרת את רצון העם המתבטא בחוקים שהוא 

יוצר לעצמו באופן דמוקרטי.״
                         ) דוד בן גוריון, 1949(

לאורך שנות קיומה של משטרת ישראל נוגעת העשייה המשטרתית בכל המגמות וההתרחשויות 
השינויים  עם  להתמודד  המשטרה  נדרשה  הקמתה,  מיום  המדינה.  בתולדות  המשמעותיות 
החברתיים, המדיניים, הפוליטיים והתרבותיים אשר יצרו את ההיסטוריה של מדינת ישראל. 
זאת, לצד הצורך המתמיד של המשטרה לתת מענה לשכלול הגובר והולך באמצעי הפשיעה 

ולהתמודד עם המצב הביטחוני, המתוח תמיד.
לסכל  הציבורי,  הסדר  על  לשמור  עֵברות,  לחשוף  פשעים,  למנוע  נדרש  הישראלי  השוטר 
הסתננויות מעבר לגבול ולהילחם בטרור, וכל זאת, תוך מתן שירות ראוי לקהילה ולאזרח. עובדת 
היותה של המשטרה גוף המייצג בו-זמנית את טובת הציבור, את השמירה על הדמוקרטיה 

ואת גורמי השלטון, הופכת את משימתו של השוטר, בכל דרגה, למלאכה מורכבת. 

ועם השינוי שחל בהן מעת לעת, עברה המשטרה  על-מנת להתמודד עם היקף המשימות 
התפתחויות רבות ובהן שינויים במבנה הארגוני ובכוח האדם, התמקצעות בתחומי החקירה 

והמודיעין, רכישת ציוד טכנולוגי מתקדם ועוד.
מעטים מכירים את סיפורה של משטרת ישראל. עוד פחות ידועים האנשים שעמדו בראשה 
ועסקו, בשנותיהם כמפקחים כלליים, בהתאמתה התמידית של המשטרה למציאות המשתנה. 
ספר זה מהווה הזדמנות לפגוש את מי שכיהנו כ״השוטר מספר 1״, אחד התפקידים הקשים 

והתובעניים במדינת ישראל.



הספר סוקר את פועלם של שישה-עשר המפכ”לים, מהמפכ”ל הראשון רנ”צ יחזקאל סהר ז”ל 
ועד למפכ”ל השישה עשר רנ”צ דודי כהן שיסיים כהונתו ב-30 לאפריל 2011. בתאריך 1 למאי 

2011 יכנס לתפקידו המפקח הכללי השבעה-עשר ניצב יוחנן דנינו.

המפגש עם כל מפכ״ל, בפרק המוקדש לו בספר, סוקר את קורות חייו ואת דרכו לפיקוד על 
משטרת ישראל וכן את עיקרי פועלו במהלך כהונתו. ככל הניתן, שזורים בפרקים דבריהם של 
המפכ״לים עצמם, המספרים בקולם הייחודי, ודרך זווית הראייה האישית של כל אחד מהם, 

את סיפורה של משטרת ישראל כולה.

והדרישות שעמם  את המצבים  האירועים,  מכלול  את  הקורא  בפני  מלהביא  היריעה  ַקצרה 
התמודדו המפכ״לים לדורותיהם. מלאכתו של כל אחד ואחד מהם בתחומי השיטור השונים 
והביטחון יכולה הייתה לפרנס את כתיבתו של ספר שלם. לפיכך, יש לסייג ולומר כי ספר זה 
מהווה מעין ״חלון הצצה״ לעולם מרתק של עשייה משטרתית, פסיפס עשיר של דרכים שונות 

וייחודיות לביצוע אותו התפקיד. 

מפכ״ל  כל  של  אישיותו  השעה,  אירועי  ובין  התקופות  בין  הניהול,  סגנונות  בין  אלו  הבדלים 
נפטרו. היו  זה. שבעה מן המפכ״לים בדימוס  ניכרים גם בתהליך איסוף החומר לספר  ועוד 
ביניהם שחומרי הרקע, התיעוד ההיסטורי והחומר העיתונאי הסוקרים את עשייתם מרובים; 
ומי שמועט מאוד החומר הכתוב בנמצא. היבטים נוספים, כגון משך הכהונה כמפכ״ל, אורך 
השירות במשטרה והנכונות לשתף בפרטים אישיים, גם הם ניכרים בפרקים. יחד עם זאת, 
נדמה כי חוסר האחידות משקף את המציאות המשתנה והולכת שבה אנשים שונים שירתו 

במשטרת ישראל, ועל כך אנו מוקירים אותם ומכירים בתרומתם. 

להודות  המקום  כאן  שונים.  בארכיונים  נרחב  שימוש  נעשה  זה  ספר  על  העבודה  במסגרת 
לגנזך המדינה, לארכיון צה״ל, לארכיון ההגנה, לארכיון הציוני המרכזי, לארכיונים של העיתונות 
שהתחקיר  אפשר  בן-צבי.  ולמוסד  ״בית-אריאלה״  לספריית  הלאומית,  לספרייה  היומית, 
המשמעותי ורב הערך ביותר שנעשה בעבור ספר זה היה הראיונות שנערכו עם המפכ״לים 
בדימוס ועם בני משפחותיהם של מפכ״לים שכבר אינם בין החיים. בנוסף, נערכו ראיונות עם 

אנשי המשטרה שבאו במגע עם המפכ״לים וידעו להוסיף ולספר על עשייתם. 

אנו תקווה כי ספר זה יסייע להגביר את המודעות למורשת משטרת ישראל, כארגון שתולדותיו 
שזורים בתולדות מדינת ישראל ואשר נמצא בחזית התמורות בחברה הישראלית.

בברכה,
סמדר שגב, נצ״מ

סגן ראש מחלקת ההדרכה וקצין חינוך ראשי
עורכת ראשית
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נדבך על נדבך - מי האיש
יחזקאל סהר )סחרוב( נולד בירושלים בשנת 1907. 
להוריו, אשר עלו לישראל מרוסיה בשנות התשעים 
של המאה ה-19 ונישאו בארץ ישראל, נולדו שישה 
במסחר.  עסק  סחרוב,  מרדכי  יצחק  אביו,  ילדים. 
זיכרון  ובשכונת  צדק  שערי  בשכונת  גדל  סהר 
בהמשך,  המסורתי.  ב״חדר״  ולמד  בירושלים  משה 
״למל״ שהשתייך לאגודת  עבר ללמוד בבית הספר 
״עזרה״ של יהודי גרמניה. בבית הספר רכש שליטה 
לעזר כעבור ארבעים  לו  בשפה הגרמנית שתעמוד 
היה  כילד  בווינה.  ישראל  ציר  ישמש  כאשר  שנה, 
פרוץ  עם  בעיר  תורכים  חיילים  של  להופעתם  עד 
מלחמת העולם הראשונה, למתקפת ארבה שהכתה 
לירושלים לאחר  ולכניסתם של האנגלים  את העיר 

כיבושה מידי התורכים. 
בעקבות כניסת האנגלים לארץ ומעבר מרכז המסחר 
אל המטרופולין שבשפלה, עברה משפחתו של סהר 
בפני  התחייב  יחזקאל  של  אביו  לתל-אביב.  הנער 
ידידו ד״ר ויינברג, שהקים בית ספר למסחר, שילדיו 
בגימנסיה  ללמוד  העז  רצונו  חרף  וכך,  שם.  ילמדו 

הרצליה, עשה כמצוות אביו. 
בין  ונע  לעבוד,  סהר  יחזקאל  החל   16 בן  בהיותו 
עבד  שנים  עשר  במשך  שונות.  פקידותיות  משרות 
בשנת  לאומי(.  בנק  )לימים  אנגלו-פלשתינה  בבנק 
לארגון  סהר  התגייס   ,16 בן  נער  בהיותו   ,1923
מונה   1925 בשנת  לעבודתו.  במקביל  ה״הגנה״, 
העיר  גבול  על  נווה-שלום,  בשכונת  נקודה  למפקד 
יפו. תחת הנהגתו של אברהם איכר, מפקד ה״הגנה״ 

רצח הרוזן ברנדוט - 17.9.1948
ליהודים  הערבים  בין  לתווך  האו”ם  בידי  מונה  שוודי אשר  אציל  היה  ברנדוט  פולקה  הרוזן 
ברנדוט  הרוזן  הציג  בקרבות,  להפוגה  שהביא  לאחר  השחרור.  מלחמת  את  לסיים  במטרה 
תכנית שלום לפיה נדרשה ישראל לוויתורים רבים, ובכללם, מסירת הנגב לידי הערבים והכרה 
ברנדוט  הרוזן  נרצחו  בירושלים,  נסיעה  במהלך  ב-17.9.1948,  בין-לאומית.  כעיר  בירושלים 
ואחד מעוזריו בידי חוליה בת ארבעה מתנקשים. ארגון מחתרתי בשם “חזית המולדת” נטל על 
עצמו את האחריות לרצח. בעקבות רצח ברנדוט, הוטלה על משטרת ישראל המשימה לחסל 
את ארגון הלח”י, אשר נחשב לאחראי לרצח ואשר נתפס כמאיים על ריבונותה ועל ביטחונה 

של המדינה הצעירה.

יחזקאל סהר בילדותו, עם משפחתו.
באדיבות משפחת סהר

חיילי פלוגת התובלה 468, בפיקוד מייג׳ור יחזקאל סהר.
באדיבות משפחת סהר



בעיר, היה סהר למדריך ראשי בקורסים, ולאחר מכן, 
לפני  ימים  בעיר. מספר  ה״הגנה״  לסגן מפקד  מונה 
פרוץ מאורעות תרפ״ט, מונה אברהם איכר למפקד 
המאורעות  תחילת  עם  וכך,  בירושלים,  ה״הגנה״ 
נותרה ה״הגנה״ בעיר תל-אביב ללא מפקד. יחזקאל 
סהר ושמואל ברקאי קיבלו אפוא לידיהם את הפיקוד 

במהלך המאורעות.
העברית  לספרות  אהבתו  את  גילה  אלו  בשנים 
האקדמיות,  שאיפותיו  האנגלית.  לספרות  ולאחריה 
 1933 ובשנת  ונתעוררו,  שבו  נעוריו,  בשנות  שנגוזו 
נסע סהר בן ה-26 ללונדון ללימודים גבוהים בתחום 
לא  הנסיבות  מכורח  אולם,  והבנקאות.  הכלכלה 
לו להקדיש עצמו ללימודים בלבד. לאור  התאפשר 
מאורעות  ולקחי  בארץ  הביטחוני  במצב  ההחמרה 
ההתקפות  להישנות  ה״הגנה״  ארגון  נערך  תרפ״ט, 
ותחמושת.  נשק  ברכישת  ועסק  היהודי  היישוב  על 
הגיע  סהר,  של  ללימודיו  השנייה  השנה  במהלך 
ללונדון אליהו גולומב ונפגש עמו. סהר נענה לבקשת 
מגעים  ניהלו  ויחד,  שאלתיאל,  לדוד  חבר  גולומב, 

נהג  שבוע  סוף  בכל  הארגון.  בעבור  נשק  לרכישת 
לאנטוורפן,  מאנגליה  ובאונייה  ברכבת  לנסוע  סהר 
ולהתלוות לדוד שאלתיאל בעסקאות הנשק שאותן 
ערך עם סוחר מקומי. סהר מספר כי נחקר פעם בידי 

בלשי הסקוטלנד יארד, שהגיעו לבקרו באוניברסיטה 
במעבר  שמילא  הטפסים  ערימת  את  בפניו  והציגו 
את  הצדיק  סהר  לאנטוורפן.  נסיעותיו  בעת  הגבול 
מסעותיו התכופים לארצות השפלה בקשר רומנטי, 
וחוקרי הסקוטלנד יארד קיבלו זאת בהבנה. בשנים 
יוספטל  וליגאל  סירני  לאנזו  גם  סהר  סייע  הבאות 
בניסיונות להבריח כספי יהודים שעזבו באותו זמן את 

גרמניה.
וכוונת   1936 בשנת  שפרץ  הערבי  המרד  בעקבות 
ממשלת בריטניה לסגת ממחויבותה להצהרת בלפור 
ולכתב המנדט, החלו מגיעים ללונדון אישים חשובים 
בניסיון להשפיע על המדיניות הבריטית.  היישוב  מן 
להמשיך  יוכל  לא  זה  עניינים  שבמצב  הבין  סהר 
הוז,  דב  וכאשר  שלו,  הגמר  בבחינות  ולהתרכז 
השליח הראשון שהגיע מישראל, ביקש ממנו למצוא 
עבורו סטודנט שיעזור לו בעבודה המשרדית, התנדב 
סהר עצמו לעשות זאת. אחרי דב הוז הגיע ללונדון 
דוד בן גוריון )אז יו״ר הסוכנות היהודית( וסהר עבר 
לסייע לו. כאשר עמד חיים ויצמן לנסוע ארצה על-
מנת להופיע בפני ועדת פיל שחקרה את המאורעות, 
זו  אליו.  להילוות  מסהר  ויצמן  של  מזכירתו  ביקשה 
הייתה תחילתה של התקשרות מקצועית שנמשכה 
בין השנים 1936 ל-1940, במהלכן שימש סהר מזכיר 

מעצר חברי “ברית הקנאים” - 14.5.1949
בירושלים קבוצת טרור מחתרתית קטנה של קנאים דתיים,  במהלך שנת 1950 התארגנה 
אשר ביקשו להקים מדינת הלכה בישראל. חברי הארגון הציתו כלי רכב אשר נסעו בשבת 
ואטליז שמכר בשר טרף. ב-14.5.1949 תכננו חברי המחתרת להשליך פצצת עשן אל תוך 
בנות דתיות. שירות הביטחון הכללי, אשר  לגיוס  חוק  דיון בהצעת  מליאת הכנסת, במהלך 
הצליח להחדיר סוכנים לתוך הארגון, ידע על המזימה מראש ופעל יחד עם המשטרה לחיסול 
הארגון. במבצע משטרתי נעצרו ארבעים ושניים חשודים ונתפסו כלי נשק וחבלה, ובכללם 

הפצצה שנועדה לכנסת. 

יחזקאל סהר מלווה את חיים ויצמן בעת ביקורו 
בנמל תל-אביב, דצמבר 1937.

מאוסף הארכיון הציוני המרכזי

יחזקאל סהר במהלך שירותו כקצין הקישור 
למשטרת המנדט.
מאוסף ארכיון ההגנה



לחיים ויצמן. על הקשר ביניהם אמר סהר: ״אהבתיו 
כאהוב בן את אביו״. 

בשנת 1937, לאחר שליווה את חיים ויצמן לקונגרס 
רצונו  בשל  ישראל  לארץ  סהר  שב  בבאזל,  הציוני 
להשתלב בפעילות ה״הגנה״ במהלך המרד הערבי. 
יעקב  ה״הגנה״,  של  הכללי  המטה  ראש  בהנחיית 
דוסטרובסקי )אחר כך דורי(, מונה סהר למפקד כוח 
מפני  הרכבת  מסילות  על  להגן  נועד  אשר  נוטרים 
נוטרי הרכבת״ במשך  ״גדוד  על  פיקד  חבלה. סהר 
אנשי  לגיוס  אחראי  היה  במהלכם  חודשים,  מספר 
״הגנה״ ליחידה ולפעילותם. לבקשתו של ויצמן, עזב 
מספר  לאחר  בנוטרות  שירותו  את  סהר  יחזקאל 

חודשים ושב לשרת כעוזרו האישי.
בסוף שנת 1939, לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה, 
שהה סהר בארצות הברית בשליחות ה״הגנה״ ועסק 
ולתמיכה  לחימה  אמצעי  לרכישת  תרומות  בגיוס 
בעלייה הלא-חוקית לארץ ישראל. בסוף 1940 שב 
יחזקאל סהר לארץ ישראל, לאחר מסע ארוך דרך 

האוקיינוס השקט ואוסטרליה, יחד עם דוד בן-גוריון.   
בשנת 1941 התגייס יחזקאל סהר לצבא הבריטי. עם 
ישירות לקורס  גיוסו עבר קורס בסיסי, ממנו נשלח 
שכל  תובלה,  בפלוגת  כקצין  הוצב  סהר  קצינים. 
חייליה יהודים מארץ ישראל. במסגרת יחידה זו הוביל 
כוחות אוסטרליים מלבנון למצרים, שם נערכו קרבות 
איטלקיים  וכוחות  הגרמני  אפריקה  קורפוס  כנגד 
שהחל  אל-עלמיין,  קרב  במהלך  רומל.  בפיקוד 
ב-23 באוקטובר 1942, נפצע סהר קלות מרסיסים. 
לאחר שהחלים, שב לשירות ושירת בחזית איטליה 
 1943 בספטמבר  כיבושה.  לאחר   - ובאוסטריה 
לפקד  ומונה  )רב-סרן(  מייג׳ור  לדרגת  סהר  הועלה 

על פלוגת התובלה 468, בה שירת עד לשחרורו.
באחת מחופשותיו הכיר יחזקאל סהר את דינה לבית 
מוסקבה.  ילידת  רחוקה,  משפחה  קרובת  גינסבורג, 
מכתבים  בחליפת  ביניהם  הקשר  את  המשיכו  הם 
פורה בעודו משרת באירופה. בשנת 1945, בחופשה 
שלושה  נולדו  לזוג  נישאו.  שחרורו,  טרם  האחרונה 

בנים.
בשנת 1946, עם שחרורו מהצבא הבריטי, שב סהר 
לחיים האזרחיים והחל עובד במחלקה המדינית  של 
הסוכנות היהודית. במסגרת תפקידיו בסוכנות שימש 
המנדט  משטרת  ובין  הסוכנות  בין  הקישור  כקצין 

וכאחראי על אגף הביטחון במחלקה המדינית. 
המנדט  סיום  על  באו״ם  ההחלטה  קבלת  לאחר 
להקמת  להיערך  היהודית  הסוכנות  החלה  הבריטי, 
מוסדות השלטון במדינה העתידה לקום, והמשטרה 

השבעת המטה הכללי הראשון. יחזקאל סהר יושב על 
הארץ לימינו של דוד בן-גוריון, 27.6.1948.

מאוסף ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון

הפרדת שירות בתי הסוהר ממשטרת ישראל - 1.1.1949
בעת הקמת משטרת ישראל, הוכפפו אליה בתי הסוהר של המדינה. עם זאת, מאחר שלפי 
נותרה הבסיס החוקי לפעילות בתי הסוהר בישראל(  פקודת בתי הסוהר המנדטורית )אשר 
אמורים הגופים להיות נפרדים, החליט שר המשטרה לפצל את שני הארגונים, החל ב-1.1.1949.

יחזקאל סהר כקצין במדבר המערבי.
באדיבות משפחת סהר



שביתת הימאים - 
12.11.1951

לבין  רבים  ימאים  בין  עבודה  סכסוך 
הייתה  אשר  חיפה,  פועלי  מועצת 
העובדים  בהסתדרות  לייצגם  אמורה 
על  הימאים  להכרזת  הביאה  הכללית, 
שיתקה  זו  שביתה  כללית.  שביתה 
קשות  ופגעה  חיפה  נמל  את  למעשה 
וממנה.  ישראל  אל  הימית  בתחבורה 
של  לסדרה  התדרדר  העבודה  סכסוך 
עימותים אלימים חריפים בין השובתים 
למשטרה ולהתפרעויות בעיר חיפה. רק 
עם  חריפים  עימותים  חודש של  אחרי 
וספינות  השביתה,  נשברה  המשטרה, 
את  ולפרוק  בנמל  ולעגון  לשוב  יכלו 

מטענן.

מסמך המורה ליחזקאל סהר לארגן את המשטרה 
במדינה העתידה לקום, 26.3.1948.

באדיבות משפחת סהר

בכלל זה. ב-9 בנובמבר 1947 מונתה גולדה מאירסון 
)מאיר( לאחראית על תכנון המשטרה, ולידה, כרכז 
סהר.  יחזקאל  מונה  סוהר,  ובתי  משטרה  לענייני 
אנשים  של  קבוצה  סהר  כינס  זו  נכבדה  למשימה 
גם  היה  ביניהם  וניסיונם.  כישוריהם  על-פי  שבחר 
בצבא  סהר  עם  יחד  שירת  אשר  נחמיאס,  יוסף 
הבריטי, ומי שיחליף את סהר כעבור עשור כמפכ״ל 
השני של המשטרה. בן-גוריון )ששימש באותה עת 
בתפקיד יושב ראש מנהלת העם( צירף אל ֶהרכב זה 
גם את בכור שלום שטרית, עורך דין ששימש שנים 
היה  ואשר  המנדטורית,  במשטרה  כקצין  ארוכות 
לשר המשטרה הראשון. ב-21 בדצמבר 1947 הגיש 
״הצעה  הכותרת  תחת  שגיבש  התכנית  את  הצוות 
להקמת משטרה במדינה העברית״ ל״ועדת המצב״ 
של הסוכנות היהודית. עם הגשת ההצעה, בחרו דוד 
ביחזקאל  המצב״  ״ועדת  יו״ר  שרף,  וזאב  גוריון  בן 
סהר לתפקיד מפכ״ל המשטרה ושירות בתי הסוהר. 
שופט בית המשפט העליון, חיים ה׳ כהן זוכר כי ״סהר, 
מקציני המנדט הבריטי, הביא לתפקידו הרם, לא רק 
התלהבות ציונית, אלא גם ידע מקצועי וכישרון ארגוני 

רב.״
בשל מצוקת כוח אדם ואמצעים, הוגדרה המשטרה 
עם הקמתה כחטיבה במסגרת צה״ל. על ה״הגנה״, 
חלק  למשטרה  להעביר  הוטל  צה״ל,  על  כך  ואחר 
מהמבנים והמתקנים של המשטרה המנדטורית, ציוד 
בסיסי, ובכלל זה נשק, כלי רכב וכוח אדם. בהפוגה 
הראשונה הופרדה המשטרה מצה״ל והועמדה תחת 
פיקוח שר המיעוטים והמשטרה בממשלה הזמנית, 

בכור שלום שיטרית.



השוטר מספר 1

יחזקאל סהר החל לכהן כמפקח הכללי הראשון של 
 .1948 במאי  ב-14  הסוהר  בתי  ושירות  המשטרה 
מרגע זה הקדיש עצמו סהר לתפקידו, למשך עשור, 

במסירות רבה. 

״ריקבון, עזובה ורצון רע - היו שלוש הירושות 
שמשטרת המנדט הניחה למשטרת ישראל. על 
לפזר  הקמתה,  עם  מיד  היה,  ישראל  משטרת 
עטפה  המנדט  שמשטרת  העוין  הערפל  את 
הדיכוי  שיטת  את  ולשבור  האזרח  חיי  את  בו 
העיקרית  השיטה  הייתה  האחרונות  שבשנים 

שלה. החלטנו לטהר את הארץ מאווירת מדינת 
ולהחליף  עליה,  מרחפת  שהייתה  משטרה, 
בין  תקינים  ויחסים  ידידות  באווירת  אותה 

השלטון ובין האוכלוסייה.״  
עם הכרזת האו״ם בנובמבר 1947, החלה משטרת 
שררה  היהודי  ביישוב  במהירות.  מתפוררת  המנדט 
במדיניות  נוקטת  המנדט  ממשלת  כי  התחושה 
״אדמה חרוכה״. ציוד משטרתי רב הוחזר לבריטניה 
וכך,  הפליליים.  התיקים  רשימות  ועמו  הושמד,  או 

זה,  בכלל  מסוכנים  ועבריינים  פליליים,  אסירים 
שוחררו בהמוניהם ערב עזיבת הבריטים.  

עם זאת, היוותה המשטרה הבריטית, בהיעדר דגם 
אחר, הבסיס שעליו הושתת מבנה משטרת ישראל. 
בהיות  לראות  ניתן  המנדט  משטרת  השפעת  את 
עירונית,  ולא  לאומית  משטרה  ישראל  משטרת 
ונקודות,  תחנות  למחוזות,  המשטרה  בחלוקת 

הפגנות השילומים - 7.1.1952
בסוף שנת 1951 הודיעה ממשלת מערב גרמניה על נכונותה לשלם שילומים לעם היהודי. 
הסכמתה של ממשלת ישראל לנהל משא ומתן על מתן פיצויים למדינה ולקרבנות השואה 
עוררה ויכוח ציבורי חריף, מאחר שרבים בישראל סברו כי קבלת פיצויים מהווה מעין מחילה 
מחוץ  אלימות  הפגנות  התקיימו  ההסכם,  על  בכנסת  ההצבעה  במהלך  השואה.  פשעי  על 

למשכן, במהלכן נפצעו עשרות מפגינים ושוטרים. מאות מפגינים שהתפרעו נעצרו.

המפכ״ל יחזקאל סהר מבקר במעברה.

המפכ״ל סהר וסגל הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל.

המפכ״ל יחזקאל סהר והרמטכ״ל יעקב דורי במהלך 
טקס השבעתו של הנשיא חיים ויצמן, 17.2.1949.

 מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

יחזקאל סהר ושר הביטחון פנחס לבון בעת ביקור 
ביחידת מג״ב, 1954.



הפעולה  ובשיטות  הארצי  המטה  אגפי  בחלוקת 
המנדטורית  המשטרה  פקודת  שאומצו.  המקצועיות 
משנת 1926, אשר הגדירה את סמכויות המשטרה 
ואת תפקידיה, אומצה כמעט ככתבה וכלשונה, והיא 
מהווה את הבסיס לעריכת הפקודות הקיימות כיום. 

מסממניה  רבים  ישראל  משטרת  אימצה  כן,  כמו 
החיצוניים של משטרת המנדט, כגון: מראה המדים, 
מראה  ואף  הנוקשה  המשמעת  הדרגות,  שמות 

הטפסים השונים ואופן רישומם.
ועוצב  שונה  זאת,  לעומת  ודגלה,  המשטרה  סמל 
מחדש. היה זה סהר, צייר חובב, אשר היה אחראי 
על עיצוב הסמל, בצורת כוכב משושה ובמרכזו האות 
״מם״, נח על זר עלי זית ואלון. כן בחר סהר בעלה 
התאנה כסימן דרגה לכותפות הקצונה, במקומו של 

הכתר הבריטי. 
ציוד  בלי  ידע,  בלי  מאפס.  התחלנו  ״אנחנו 
מצה״ל,  חלק  אז  היינו  אנשים.  בלי  מתאים, 
ומטבע הדברים שהיינו אחרונים לקבלת אנשים 
שמצאנו  בנשק  השתמשנו  וציוד.  מתאימים 
לא  רכב  על  ובמדיו.  הבריטי  הצבא  במחסני 
היה מה לדבר... מצב זה נמשך קרוב לשנה, עד 
שהמדינה התארגנה, פחות או יותר. לא הייתי 
המדינה,  של  הפנים  שביטחון  מזה  מאושר 
שהתארגנה על בסיס של דמוקרטיה מערבית, 
בהצעה  גוריון  לבן  באתי  הצבא.  בידי  יהיה 
שנהיה עצמאיים, תחת מרות הממשלה או מי 
מטעמה.  המשטרה  ענייני  את  לנהל  שייקבע 

זוהי בעצם תחילת המשטרה.״
להקמת  במקביל  ישראל  משטרת  של  היווצרותה 
אתגרים  המשטרה  בפני  הציבה  המדינה  מוסדות 
היותה  מעצם  נבעו  אשר  רבות,  ומשימות  מורכבים 
ותוך כדי  של החברה הישראלית בשלבי התהוותה 
ביטחונית,   - שונות  בחזיתות  קיום  מלחמות  ניהול 
המדינה  של  צורכיה  ופוליטית.  כלכלית  חברתית, 
הצעירה היוו תכתיב מכונן שהשפיע באופן גורף, ולא 
תמיד מיטיב מבחינה ארגונית, על שלב המסד ויצירת 

התשתית של המשטרה. 
תחומי  הארגון,  עקרונות  את  ולנסח  לעצב  על-מנת 
סביבו  כינס  והתפקודיים,  האתיים  והיבטיו  פעולתו 
יחזקאל סהר צוות מסור ומנוסה: ״בלי עזרתם של 
הקצינים והשוטרים מימי המנדט, רובם אנשי 
ה׳הגנה׳ או קשורים אליה, הייתי מתקשה מאוד 
לי.״  זרים  אז  שהיו  המשטרה,  יסודות  בהנחת 

פיצוץ הצירות הסובייטית בתל-אביב - 9.2.1953
בעקבות גילויים של עוינות חריפה מצד שלטונות ברית המועצות ליהודים החיים בה ולמדינת 
אנשי  בישראל.  המועצות  ברית  בצירות  לפגוע  בישראל  מחתרת  קבוצת  החליטה  ישראל, 
הקבוצה, שכונתה “מחתרת צריפין”, פוצצו מטען חבלה בבניין הצירות שבשדרות רוטשילד 
בתל-אביב. כתוצאה מהפיצוץ, נפצעו שלושה אנשים ונגרם נזק כבד למבנה. בעקבות האירוע, 

נותקו זמנית היחסים הדיפלומטיים בין ברית המועצות לישראל.

המפכ״ל סהר משוחח עם שר התחבורה דוד רמז 
ועם גולדה מאיר במזנון הכנסת, 1.9.1949.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפכ״ל יחזקאל סהר עם סגנו, ניצב עמוס בן-גוריון.
באדיבות משפחת סהר

המפכ״ל סהר, נשיא המדינה יצחק בן-צבי וקציני משטרה 
במהלך ביקור במעברה.



עליהם  וקושי  בחששות  לוותה  ה״יש-מאין״  יצירת 
סיפר בכנות סהר: ״אני חושב שהתמונה שהייתה 
לנו בתחילה הייתה מעורפלת מאוד, כי אף אחד 
היינו  לא  אני,  ולא  נחמיאס  יוסף  לא  מאיתנו, 
פעם במסגרת משטרתית. קראנו בעיתונים על 
פשעים, אבל לא יותר מכך.״ לשם המחשה, בדוח 
השנתי של 1948 הוקדש סעיף שלם לנושא זה תחת 

הכותרת ״חוסר בסיס ומודד להשוואה״.
בין העקרונות היישומיים החשובים שגובשו בתקופה 
הכוללת  ההפעלה״  ״מדיניות  את  מוצאים  אנו  זו 
חמישה עקרונות מנחים. מדיניות זו נועדה לכוון את 
אופן פעולתה של המשטרה הצעירה, תוך הפיכתה, 
כנגד  הפועל  שנוא  מגוף  המנדט,  למשטרת  בניגוד 
מדיניות  חיוני.  שירות  להם  המעניק  לגוף  האזרחים 
ההפעלה אשר גובשה בימי סהר נותרה בבסיסה של 

זו המשמשת את המשטרה עד ימינו.
העיקרון הראשון במדיניות ההפעלה הנו המקצועיות 
השיטור  תחום  של  הפיכתו  קרי:  וההתמקצעות, 
ייעודיים,  בתחומים  התמחויות  בעל  נרכש,  למקצוע 
כגון: סיור, קשר, זיהוי פלילי ומודיעין, וכן התמקצעות 

בתחומי עבודת המטה. 
לנוכח  מבצעית.  גמישות  הנו  השני  העיקרון 
הקושי בגיוס כוח אדם מספיק והמשאבים המועטים 
לעיקרון.  המבצעית  הגמישות  את  המשטרה  הפכה 
הקבוצתי״,  ״השיטור  שיטת  הונהגה  למשל,  כך, 
המתבססת על ניידות מרבית של שוטרי הסיור, אשר 

מהווה נדבך מרכזי בעבודת המשטרה גם כיום. 
העיקרון השלישי של מדיניות ההפעלה הנו העדפת 
ושירותים.  מטה  תפקידי  על  הייעודי  התחום 
במשטרה  האדם  כוח  ומיטב  ֵמרב  מופנה  על-פיו, 
לכך  מובהקת  העדפה  מתן  תוך  מבצעית,  לפעילות 

על פני מקצועות המטה המנהליים. 
טיפוח  הנו  ההפעלה  מדיניות  של  הרביעי  העיקרון 
השוטר. על-אף המגבלות התקציביות, הכיר הדרג 
בחשיבות  בראשו,  וסהר  המשטרה,  של  הפיקודי 
תנאיו  להטבת  בשוטר,  לטיפול  שיש  הרבה 

הסוציאליים ולהעלאת משכורתו. 
ייעול  הנו  ההפעלה  מדיניות  של  החמישי  העיקרון 

ארגוני וחיסכון.
״הבעיה המתמדת הייתה תקציב בלתי-מספק 
הייתה  התוצאה  מתאים...  אדם  כוח  לגיוס 
השוטרים  של  מבוטל  לא  אחוז  של  בריחה 
הטובים שמצאו עבודה מכניסה יותר. מדי שנה 
הפסדתי בין חמש לשש מאות איש וצריך היה 
למילוי  בנוסף  במקומם.  אחרים  ולאמן  לגייס 
של  רבות  מאות  עוד  לנו  היו  דרושים  החסר 

שוטרים חדשים כדי להילחם בפשעים שהלכו 
ורבו עם גידול האוכלוסייה המהיר.״

הבעיה המרכזית, המלווה את העשייה המשטרתית 
לאורך כל שנות קיומה, קשורה בגיוס כוח אדם מתאים 
המגויסים.  מקרב  מרובה  נשירה  עם  והתמודדות 
אחרי  המשטרה  את  הציב  הלאומי  העדיפויות  סדר 
חינוך.  ואף  העלייה,  קליטת  והצבא,  הביטחון  צורכי 
המשטרה נאלצה לפעול תוך חיסכון ובמשורה בכל 
התחומים, אך בעיקר, כאמור, ניכרה השפעת החסר 
ריאלי,  לא  תקן  נקבע  האדם.  כוח  בתקן  התקציבי 

יחזקאל סהר במדי המפקח הכללי, 1948.
באדיבות משפחת סהר

המפקח הכללי יחזקאל סהר ומפקד מחוז 
טבריה אהרון סלע, 26.1.1950.

באדיבות משפחת סהר



על  השונים.  והכוחות  היחידות  פעולות  את  שהגביל 
השוטר היה לעמוד בעבודה קשה ומאתגרת, שבצדה 
שכר זעום ותנאים סוציאליים ירודים. הנשירה הייתה 
אדירה. בשנת 1951, למשל, התפטרו 742 שוטרים, 

רבים מהם עקב התנאים הלא-טובים. 
הקשיים  ״למרות  כי  מעיד  סהר  זאת,  עם  יחד 
נעשו  כולם.״  את  אפפה  היצירה  רוח  השונים, 
למשוך  וכך  השירות,  תנאי  את  לשפר  ניסיונות 
המצויים.  את  לשמר  ובמקביל,  חדשים,  מתגייסים 
לדוגמה, סייעה המשטרה לשוטריה באספקת מוצרי 
מזון, בקבלת שירותי אשפוז, ברכישת ריהוט ובדיור 
במהלך  להשגה  וקשים  מבוקשים  מצרכים  כולם   -
של  כהונתו  במהלך  הוקמו  כן,  כמו  הצנע.  תקופת 
הנקרה  בראש  משטרתיים,  הבראה  בתי  שני  סהר 

)בשנת 1953( ובהר כנען )בשנת 1956(.
במקביל, פנתה המשטרה למקורות כוח אדם נוספים 
- גויסו שוטרות, בני מיעוטים ומתנדבים. על-ידי כך, 
ועל-אף כל הקשיים האמורים לעיל, גדלה המשטרה 
בעשור הראשון לקיומה פי שלושה, מ-1,882 שוטרים 

בסוף שנת 1948 ל-5,793 בסוף שנת 1958. 
מצב זה, לצד התחלופה הגבוהה בכוח האדם והרצון 
הדרכה  במערך  הצורך  את  הולידו  להתמקצעות, 
והכשרה מפותח. כבר בתקופת ההתארגנות, הוחלט 
לקציני משטרה.  הספר  בית  של  מידית  פתיחה  על 

הקורס  סיום  עם  הוצבו  הבוגרים  וארבעה  עשרים 
בעמדות פיקוד ביחידות המשטרה השונות. בין חברי 
שוטרי  לצד  שהקימו,  דין  עורכי  כמה  נמנו  הקבוצה 

המנדט, את אגף החקירות.
משטרת  של  האימונים  בסיסי  נוסדו   1949 בשנת 
של  הארצי  הספר  בית  הוקם  בשפרעם  ישראל. 
המשטרה ובבית דגון נפתח בסיס אימונים להכשרת 
ואלחוט,  קשר  כגון:  ייחודיים,  למקצועות  שוטרים 
בשנת  ורכיבה.  כלבים  אילוף  חקירות,  מכונאות, 
1955 אוחדו הבסיסים וכל תחומי ההדרכה הועברו 
לקצינים  הספר  בית  גם  נפתח  בהמשך,  לשפרעם. 
בכירים, מסגרת שהיוותה את גולת הכותרת בתחום 

ההתמקצעות וההדרכה במשטרה. 
ארצית  לאומית  כמשטרה  הוגדרה  ישראל  משטרת 
כן נקבע  ובאופן בלעדי.  ישירות  הכפופה לממשלה, 
המנותק מהשפעות  גוף ממלכתי  היא  כי המשטרה 
פוליטיות. מימוש הצהרות אלה לא היה דבר של מה 
בכך, בהינתן הנסיבות הייחודיות בהן נבנו המוסדות 
בין  למעשה,  שחלה,  ובזהות  בישראל,  הלאומיים 
הממשל שהיה באותם ימים בידי מפלגת מפא״י לבין  יחזקאל סהר בטקס סיום קורס השוטרים הראשון 

במחנה בית-ליד, 1.6.1948.

המפכ״ל יחזקאל סהר וקציני משטרת ירושלים, עם 
השבעתם למשטרת ישראל, 12.8.1948.

המפכ״ל יחזקאל סהר, 
לאחר שנפצע בניסיון 

להתנקש בחייו, 23.2.1958.

המפקח הכללי
רב-ניצב 

יחזקאל סהר.



המינהל הציבורי. הקושי לנהל ארגון לאומי גדול כגון 
המשטרה במנותק מהשפעה זו היה רב. התמודדותו 
של סהר עם לחצים פוליטיים שונים הייתה תדירה 
השתייכותם  נבדקה  לא  כי  טען  סהר  ומורכבת. 
המפלגתית של  המועמדים לגיוס, אך עם זאת ״ברור 
היה לי שלא ניתן לקבל חברים של אצ״ל ולח״י, 
שהרי אלו לא הכירו בסמכות ה׳הגנה׳ ״. כמו כן, 
נמנע בתחילה גיוסם למשטרת ישראל של כמחצית 
שהוגדרו  מסיבות  היהודים,  המנדט  משטרת  שוטרי 

כ״חוסר מהימנות״. 
על רקע זה, ראוי וחשוב עוד יותר ניסיונו האמיתי של 
סהר לקבוע מדיניות ברורה לשמירה על המשטרה 
יתרה  השפעה  מפני  ובפרט,  פוליטיות,  מהשפעות 
של משרד המשטרה. בראשית כהונתו נאבק סהר 
כנגד ניסיונותיהם של שר המשטרה דאז, בכור שלום 
שטרית, ושל מנכ״ל משרדו, יצחק צ׳זיק, להכפיף את 
משטרת ישראל ואת מדיניותה למשרדם. לעומתם, 
ישירות  כפופה  להיות  המשטרה  על  כי  סהר,  טען 
סמכות  המשטרה  למשרד  אין  וכי  כולה  לממשלה 
את  הצדיק  היתר,  בין  הארצי.  המטה  כלפי  קובעת 
פוליטיים.  מלחצים  להימנע  ברצונו  בעניין  עמדתו 
סהר,  לטובת  בן-גוריון  דוד  בידי  יושב  זה  סכסוך 

והנוהג שנקבע אז שריר וקיים עד לימינו. 
“שאיפתנו העיקרית היא להקים משטרה לפי 
הדוגמאות הנאות ביותר של המערב. ביסודה 
שירות  עקרונות:  שני  יהיו  משטרתינו  של 
יהיה מדריך  ומניעת פשעים... השוטר  לציבור 
הקהל ויועצו... כל נפש יקרה לנו ועל כל נפש 

נגן.”
במקביל, תוך התמודדות עם תנאים קשים, היה על 
המשטרה להתחיל באופן מידי להתמודד עם תופעות 
של עבריינות, טיפול בסוגיות של ביטחון פנים, קיום 
ישראל  מדינת  של  ייחודה  ועוד.  הציבורי  הסדר 
הצעירה, מכלול השינויים וההתפתחויות שהתרחשו 
ביישוב, העלייה ההמונית, המצב הביטחוני, כל אלה 
השפיעו ישירות על אופי העבריינות באותה התקופה. 
העבריינות  היקף  כי  עולה  סטטיסטיים  מנתונים 
עלה  ישראל  מדינת  של  לקיומה  הראשון  בעשור 
ל-53,010   1948 בשנת  פליליים  תיקים  מ-11,640 
הפשיעה  היקף  התגברות  את   .1958 בשנת  תיקים 
ניתן לייחס למספר גורמים. לצד הגידול באוכלוסיה, 
והמשפט, אך  והלכו סדרי השלטון  נבנו  זו  בתקופה 
רבים מהם טרם יושמו. גם העלייה ההמונית, משבר 
התרבות שחוו הבאים ממדינות ערב, המשבר הרגשי 
שבו היו נתונים עולי אירופה שרידי השואה, וכן קושי 
אמיתי של המדינה לקלוט אזרחים חדשים כה רבים 

אל קרבה, יצרו בעיות חברתיות קשות. אלו השתקפו 
מין,  עֵברות  ביזה,  אלימות,  במעשי  הניכרת  בעלייה 
ופנייה לפתרונות אלימים בהקשרים  נהיגה מסוכנת 

אידאולוגיים ואישיים. 
עת  המשטרה,  של  לקיומה  זו  ראשונית  בתקופת 
שכמעט לכל רכיבי החיים לא היו תקדימים ונשבה 
בהם רוח רעננה של חידוש והתחדשות, נוצרו לעתים 
מצבים משעשעים, אפילו בתחומי העבריינות. סהר 
מתאר מפגש שקשה לדמיין אותו בכל תקופה אחרת 
במדינה: באחד הבקרים, בעת שצעד מביתו בתל-
לביתו  סמוך  דאז שהיה  הכללי  לעבר המטה  אביב 
קריאות:  ושמע  בנק  סניף  סביב  התקהלות  זיהה 
אל הבחור  וניגש  “שודדים!” סהר שלף את אקדחו 
המפקח  “’אני  באמרו:  הבנק  דלת  ליד  שעמד 
הכללי של המשטרה העברית, אני מבין שיש 
כאן שוד, אני מזהיר אותך שלא ארשה מעשי 
שוד במדינה שלנו ואני מצווה עלייך ועל אנשייך 
להסתלק מכאן מיד. הוא הרהר רגע קט, החזיר 

את אקדחו לחגורתו והסתלק עם אנשיו.”

רב-ניצב בדימוס יחזקאל סהר, המפכ״ל פנחס קופל 
וסגל הפיקוד של משטרת ישראל, במהלך ביקור של 

סהר במטה הארצי.
באדיבות משפחת סהר

המפכ״ל יחזקאל סהר עם שר המשטרה בכור 
שלום שטרית וקציני מחוז חיפה, 1.6.1948.



עצמה  על  נטלה  הרשמיים,  לתפקידיה  בנוסף 
בעלות  משימות  גם  סהר  של  בתקופתו  המשטרה 
חשיבות חברתית: השוטרים התנדבו לסייע לעולים 
הספר  ביישובי  ביצורים  לבניית  במעברות,  חדשים 

וכיוצא באלה.
להתמודד  ישראל  משטרת  נדרשה  מראשיתה, 
תום  עם  הפנים.  בביטחון  הקשורות  בעיות  עם  גם 
של  היקף  רחבת  תופעה  החלה  השחרור,  מלחמת 
ההסתננות  המדינה.  שטחי  אל  ערבים  הסתננות 
אל  לשוב  פליטים  של  מניסיונותיהם  בחלקה  נבעה 
לצורך  ארצה  הסתננו  רבים  אך  שנטשו,  הכפרים 
המסתננים  ואונס.  רצח  שוד,  שכללו  פשעים,  ביצוע 
זכו לתמיכתן של מדינות ערב שבהן ישבו, ואף אורגנו 
על-ידי מצרים בגוף צבאי למחצה - “פידאיון”. ניסיונו 
של הצבא, למנוע את ההסתננות באמצעות הקמת 
יחידה ייעודית בשם “חיל הסַפר” נכשל, והַחיל פורק 

בשנת 1950. 
בשנת 1950, הוקם במטה הארצי מדור מיוחד שריכז 
אשר  ההסתננות,  כנגד  המבצעית  הפעילות  את 
ללחימה  המדור  שוטרי  השונים.  במחוזות  בוצעה 
בהסתננות )מל”ב( וה”מחלקות המיוחדות” בהנחייתו 
ובפעילות  מארבים  בביצוע  מודיעין,  באיסוף  עסקו 
נוספת לסיכול הסתננותם של גורמים עוינים לשטח 

המדינה. 
בשנת 1951 הוקמו במשטרת ישראל שלוש פלוגות 
זו מזו  “משמר הגבול” ראשונות, אשר פעלו בנפרד 
תחת פיקוד המחוזות. הודות ללחציו של סהר, הוקמו 
בשנת 1953 פלוגות נוספות אשר אוחדו עם הפלוגות 
הַחיל,  על  הגבול”.  משמר  “חיל  במסגרת  הוותיקות 
שהוקם כיחידה צבאית-למחצה במסגרת המשטרה, 
הוטלה האחריות לשמירה על גבולותיה של המדינה 
הצעירה, למעט הגבול עם מצרים, שנותר באחריות 
מונה  השלישי,  המפכ”ל  לימים  קופל,  פנחס  צה”ל. 

למפקדו הראשון של משמר הגבול.
קדש,  למבצע  צה”ל  יצא   1956 באוקטובר  ב-29 
עזה.  ורצועת  סיני  האי  חצי  בכיבוש  הסתיים  אשר 
במתכונת  ישראל  משטרת  פעלה  המבצע  במהלך 
חירום, בפריסת כוחות לשם סיוע לצבא, לשמירה על 
הסדר הציבורי ולשמירה על ביטחון הפנים. מחשש 
הקרבות,  במהלך  הערביים  בכפרים  להתקוממות 
פיקוד  תחת  פעל  אשר  הגבול,  משמר  כי  הוחלט 
המקומות  ברוב  אלה.  ביישובים  עוצר  יטיל  צה”ל, 
עבר העוצר ללא אירועים מיוחדים, אך בכפר קאסם 
התחוללה טרגדיה: פועלים ופלאחים שעבדו בשדות 
ושבו לבתיהם אחרי תחילת העוצר, נעצרו ונורו בידי 
למעשה  האחראיים  בכפר.  הגבול  משמר  שוטרי 

נשפטו ונענשו בחומרה. 
חדשה,  משטרתית  נפה  הוקמה  קדש  מבצע  בתום 
שנכבשו.  הרצועה  בשטחי  שיטור  לצורך  עזה,  נפת 
הנפה הוקמה תוך התבססות על כוח האדם הקיים 
נפת  ועל שוטרים מבני המקום.  ביחידות המשטרה 

עזה פעלה עד לפינוי הרצועה, במארס 1957.
ב-23 בפברואר 1958 הותקף המפכ”ל יחזקאל סהר 
אשר  לשעבר,  הגבול  משמר  שוטר  בידי  בלשכתו 
נאבק  סהר  בריאות.  בעיות  שוחרר מהשירות בשל 
עם תוקפו, אשר היה חמוש בסכין, והצליח להתגבר 
המאבק,  במהלך  גוריון.  בן  עמוס  סגנו  בעזרת  עליו 

נדקר סהר בפניו ונגרם לו חתך עמוק מעל לעינו.
יחזקאל סהר כיהן כמפקח הכללי כעשר שנים, עד 
ל-31 במאי 1958 והוחלף בידי מי שהיה סגנו בעבר, 

יוסף נחמיאס.
במהלך כהונתו כמפכ”ל הראשון של משטרת ישראל 
עם  יחזקאל סהר התמודד  הארגון.  דמות  התעצבה 
העדין  למרקם  הנוגעים  המכריעים  מהנושאים  כמה 
של קיומה של מדינת ישראל הצעירה, והוביל לכינונה 
השיטור,  בתחומי  ומתפקדת  רחבה  תשתית  של 

השמירה על הסדר הציבורי וביטחון הפנים. 
בעת פרידתו מסגל המשטרה התארגנו שוטרים מכל 
הדרגים, כל אחד תרם לירה, ונאסף סכום של 6,000 
לירות. מאחר שידעו כי אינו מעוניין במתנה אישית, 
יוסיף מצדו  פנו אל מנהל הקרן הקיימת בהצעה כי 
4,000 לירות לנטיעת יער בן 10,000 עצים. עד היום 
קבוע במקום הנטיעה השלט “יער יחזקאל סהר”, וזו 

הייתה בעבורו “הפרידה המרגשת ביותר”.
התקופה  את  סהר  מסכם  עמו  מאוחר  בריאיון 
בנוסטלגיה  הנהגתו  תחת  המשטרה  של  הראשונה 

מפוכחת: 
“זוהי בעצם תחילת המשטרה... לאט-אט למדנו 
והתפתחנו. הקימונו את כל המוסדות הדרושים, 

יחזקאל סהר, שר המשטרה שטרית ופיקוד המשטרה 
בתום טקס נטיעת החורשה על שם סהר.

באדיבות משפחת סהר



ובתוכם בסיס אימונים. על ציוד טכני כמו שיש 
היום במשטרה לא יכולנו לחלום בכלל. אפילו 
פשע  כאלה.  דברים  של  קיומם  על  ידענו  לא 
היה  כשהתחיל  גם  בארץ.  היה  שלא  כמעט 
היה  למשל,  רצח,  אומר.  הייתי  פרימיטיבי,  די 
מבסיס  שיוצא  השוטר  מהכלל...  יוצא  מקרה 
האימונים שלנו, בהשוואה לשוטר שיוצא היום, 
בהשוואה  יסודי  ספר  בית  תלמיד  כמו  היה 
לתלמיד בית ספר תיכון. אבל השתפרנו. יצאנו 
להשתלמויות. הצטרפנו לאינטרפול, וזה נתן לנו 
מקור טוב לאינפורמציה. ב-1950, יצאתי לסיור 
בהרגשה  חזרתי  ובצרפת.  הברית  בארצות 
טובה. לא היה לי שום תסביך נחיתות. ראיתי 
להשתוות  אף  ויכולנו  הנכונה,  בדרך  שהלכנו 

למשטרות ניו-יורק ופאריז דאז.”

היום שאחרי
יחזקאל  מונה  כמפכ”ל,  כהונתו  תקופת  בתום 
מבכירי  רבים  בווינה.  ישראל  כשגריר  לשרת  סהר 
המנהיגות בארץ הוקירו את פועלו והצרו על עזיבתו 
את השירות במשטרה. שר המשטרה, בכור שטרית, 

כתב אליו:
“בצער רב נטיתי למלא את משאלתך ]להתפטר[ 
תוך  הסופית...  החלטתך  הייתה  שזו  ביודעי 
כהונתך,  שנות  עשר  במשך  איתך  תדיר  מגע 
את  מילאת  כי  האחריות  במלוא  אני  מעיד 
שהוטלה  הפנימי  הביטחון  ומשימת  חובתך 
ובמסירות.  בטוהר  בנאמנות,  המשטרה  על 
לפקודיך.  ומכובדת  נאה  דוגמה  סמל,  היית 
והודות למאמציך, תכונותיך, סגולותיך, ועזרת 
חבריך, יש לנו משטרה אשר רמתה המוסרית 
תקינה  ממשטרה  נופלת  אינה  והמקצועית 
במדינות יותר עשירות ויותר ותיקות ממדינתנו 

הצעירה.”
ואילו ראש הממשלה בן גוריון כתב לו כך: “הקימות 
הגם  כפיים,  ונקיית  ונאמנה  יעילה  משטרה 
היו  לא  לרשותך  הועמדו  אשר  שהאמצעים 
אמון  רכשה  המשטרה  מספיקים...  )ואינם( 
קשה  אולי  הקשה,  תפקידה  ומילאה  הציבור 

יותר בישראל מאשר בכל ארץ אחרת...”
העיבה  ציבור  כאיש  סהר  יחזקאל  של  מעמדו  על 
פרשה משפטית שכונתה “פרשיית שורת המתנדבים”. 

)אז  בן-גוריון  במהלך תביעת הדיבה, שהגיש עמוס 
נגד  הממשלה(  ראש  של  ובנו  הכללי  המפקח  סגן 

“שורת המתנדבים”, העיד סהר מטעם התביעה. 
בערעור שהוגש בידי חברי “שורת המתנדבים” קבע 
בית המשפט העליון כי לגבי אחד מהסעיפים שבהם 
הורשעו אין דיבה, כלומר שאחת מטענות ה”שורה” 
כלפי בן-גוריון נכונה. כמו כן, קבע בית המשפט כי 

המפכ”ל סהר שיקר בעדותו. 
זו, שב ארצה  סהר, שכיהן כשגריר בווינה בתקופה 
הוא  אישום,  כתב  נגדו  הוגש  לדין.  להעמידו  ודרש 
באוקטובר  תנאי.  על  ולמאסר  לקנס  נדון  הורשע, 
1968 חן הנשיא זלמן שז”ר את יחזקאל סהר.  סהר 

המשיך להיאבק על חפותו עד ליומו האחרון.
תחת  אוטוביוגרפיה  סהר  יחזקאל  כתב  ימיו  בערוב 
הכותרת “סיפור חיי”, שם הוא מגולל בפירוט רבים 
מן האירועים ההיסטוריים שבהם נטל חלק במהלך 

ימיו. 
והוא   ,1998 בספטמבר  ב-28  נפטר  סהר  יחזקאל 
בן תשעים ואחת. בחודש ינואר 2002 נקרא המטה 
הארצי בירושלים על שמו של יחזקאל סהר, המפקח 

הכללי הראשון של משטרת ישראל.

יחזקאל סהר נוטע עץ בחורשה שניטעה לכבוד פרישתו 
ממשטרת ישראל.



יחזקאל סהר בכנס ותיקי הצבא הבריטי.
באדיבות משפחת סהר

יחזקאל סהר, שאול רוזוליו, חיים תבורי והמפכ״ל דוד 
קראוס במהלך ביקור בבית מורשת משטרת ישראל 

לאחר חנוכתו.

ציר ישראל באוסטריה, יחזקאל סהר, בדרכו להגיש את כתב האמנתו לנשיא.
באדיבות משפחת סהר



יחזקאל סהר בתקופת המרד הערבי, מפקד על משמר הרכבת.
באדיבות משפחת סהר

יחזקאל סהר )בגבו למצלמה( מארח את חיים ויצמן בפלוגת התובלה.
באדיבות משפחת סהר



שר המשטרה בכור שלום שטרית נפרד מיחזקאל סהר במסיבה לרגל פרישתו.

ראש הממשלה דוד בן גוריון מלווה ע״י יחזקאל סהר בעת ביקור בבית הספר הארצי של המשטרה בשפרעם.
באדיבות משפחת סהר



המפכ״ל יחזקאל סהר והרמטכ״ל יעקב דורי צועדים בדרך לטקס השבעתו של נשיא המדינה הראשון, 17.2.1949.
באדיבות משפחת סהר



יחזקאל סהר, שר המשטרה בכור שלום שטרית והמפכ״ל יוסף נחמיאס במהלך טקס נטיעת החורשה על שם סהר.



תעודת זהות
מפכ״ל מספר: 2

שם: יוסף נחמיאס
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שנת גיוס למשטרה: 1948
תקופת הכהונה כמפכ״ל: 
31.5.1964 - 1.6.1958

שרי משטרה בתקופתו:
בכור שלום שטרית

ראשי ממשלה בתקופתו:
דוד בן גוריון, לוי אשכול

תאריך פטירה: כ״א בשבט, 
התשס״ח 28.1.2008



נדבך על נדבך - מי האיש
יוסף נחמיאס נולד בירושלים בשנת 1912, העשירי 
מתוך אחד-עשר ילדים. אמו, ויקטוריה, עלתה ארצה 
ספרדית  למשפחה  שלישי  דור  שאול,  אביו,  מיוון. 
בית  של  הראשון  המחזור  מבוגרי  היה  ירושלמית, 
הספר החקלאי “מקווה ישראל”. במשך שנים עסק 
כך השתלב בעסקי המסחר של  ואחר  בחקלאות, 
גרמנים תושבי ירושלים. בבית שוחחו בני המשפחה 
בלאדינו. כילד צעיר למד יוסף נחמיאס בבית הספר 
“תחכמוני”, משם המשיך לתיכון אליאנס, שם רכש 
את השליטה בשפה הצרפתית, שבה יעשה שימוש 

נרחב כנציג ישראל בצרפת בשנים עתידות לבוא. 
עם סיום הלימודים, עסק יוסף נחמיאס למשך תקופה 
בריטי,  בבנק  עבודתו  במסגרת  בביטוח  קצרה 
ניתנה בשנת  ב”הגנה”. כאשר  היה פעיל  ובמקביל 
1940 הוראה בארגון להתגייס לצבא הבריטי, בעת 
שצבאות גרמניה ואיטליה איימו לכבוש את מצרים, 
מיהר נחמיאס להיענות לקריאה. יוסף נחמיאס סיים 
פלוגת  מפקד  כסגן  ושובץ  בהצלחה  קצינים  קורס 
הדרכה. בהמשך, הוצב כמפקד פלוגת תובלה 179, 
שאוישה בידי חיילים יהודים מארץ ישראל. פלוגתו 
צפון  בחזית  בקרבות  נחמיאס השתתפה  יוסף  של 
שירותו  כי  לומר  נהג  נחמיאס  ואיטליה.  אפריקה 
בצבא הבריטי היווה את “בית הספר שלו לענייני 
ביטחון”. במהלך שירותו צוין לשבח בידי מפקדיו 
יוסף   .)Mentioned in dispatch( תקופתי  בדוח 
בדרגת  מהצבא   1946 בשנת  השתחרר  נחמיאס 

מייג’ור )רב-סרן(.
נחמיאס  של  פלוגתו  נותרה  הקרבות,  שוך  לאחר 
בארגון  נחמיאס  יוסף  סייע  זו,  בתקופה  באיטליה. 

שימוש  עושים  וחייליו  שהוא  תוך  ארצה,  ההעפלה 
בציוד הצבאי שלרשותם.

לאחר שובו ארצה, עבד נחמיאס במחלקה המדינית 
בתחום  בעיקר  שטיפלה  היהודית,  הסוכנות  של 
על  האו”ם  בעצרת  ההצבעה  לאחר  החוץ.  קשרי 
נועד  הבריטי,  המנדט  שלטון  וסיום  הארץ  חלוקת 
אולם,  במצרים.  המדינה  לנציג  להתמנות  נחמיאס 
יחסים  לכינון  הסיכויים  אפסו  כי  שהתברר  לאחר 
עם מדינה זו, הוזמן נחמיאס להצטרף לצוות שעסק 
בתכנון המשטרה במדינה היהודית העתידית, לצידו 
של יחזקאל סהר )לימים מפכ”ל המשטרה הראשון(. 
המצב[  וועדת  ]מזכיר  שרף  שאמר  מה  “כל 
לסהר ונחמיאס היה ‘תקימו משטרה אזרחית’. 
לא ניתנו להם שום הנחיות ולא כתב סמכות 

כלשהו”.
כאשר הוקמה המדינה ומשטרת ישראל יחד עמה, 
מונה נחמיאס לסגן המפקח הכללי. בחמש שנותיו 
של  ההיבטים  מן  ברבים  מעורב  היה  זה  בתפקיד 
עיצוב וארגון המשטרה. על ימיה הראשונים וגדושי 
...“ מספר:  הוא  המשטרה  קיום  של  האירועים 
פעלנו כמפקדה לכל דבר, והיה מרגש לראות 
ואפילו התלהבות קיבלו הכול  באיזו טבעיות 
 - הקהל  והן  המאולתר  המנגנון  אנשי  הן   -
מרּות, אף כי לא הייתה לנו עדיין כל סמכות 
פורמאלית, כתב מינוי, מדים או סימני דרגה. 
כל  כמעט  בהתנדבות.  נעשתה  העבודה  רוב 
הסגל היה מורכב משוטרי מנדט משרתים או 

שוטרי מנדט לשעבר.”
בקר, שעלתה  לבית  יהודית  את  הכיר  אלו  בשנים 
בשנת  נישא  הזוג   .1938 בשנת  מרומניה  ארצה 
1950. לנחמיאס כבר היה אז בן מנישואים ראשונים 
ליוסף  הבריטי.  בצבא  שירותו  בזמן  שהסתיימו 

ויהודית נולדו שני ילדים. 

יוסף נחמיאס, במסיבה לרגל פרישתו הראשונה 
מהמשטרה, יחד עם המפכ״ל יחזקאל סהר והרמטכ״ל 

מרדכי מקלף, 1953. דיוקן המפכ״ל יוסף נחמיאס.



ועבר  המשטרה  מן  נחמיאס  פרש   1953 באוגוסט 
נחמיאס  עבר  קצרה,  תקופה  לאחר  החוץ.  למשרד 
 ,1954 סוף  ולקראת  הביטחון;  למשרד  הפעם  שוב, 
מונה יוסף נחמיאס לנציג משרד החוץ בצרפת ולראש 
לתפקיד,  מינויו  עם  זו.  בארץ  הביטחונית  המשלחת 

עבר יוסף נחמיאס עם משפחתו הצעירה לפאריז.
השנים  בין  בצרפת  נחמיאס  של  פעילותו  לתקופת 
1957-1954 הייתה חשיבות מכרעת בעיצוב היחסים 
הביטחוניים בין שתי המדינות. במהלך שירותו בפאריז 
התהדקו הקשרים בין ישראל לצרפת, עד כדי הפיכת 
צרפת לבעלת בריתה העיקרית של ישראל ולמקור 

הראשי לרכישת אמצעי לחימה לצה”ל. 
במהלך כהונתו בצרפת, נטל נחמיאס חלק במגעים 
בו  סוור”,  “חוזה  על  לחתימה  שהובילו  המדיניים 

יציאה למבצע  ובריטניה על  ישראל, צרפת  הסכימו 
צבאי משותף כנגד מצרים )מבצע “קדש”(.

בתחום  רק  התבטאה  לא  נחמיאס  של  תרומתו 
הניהולי והביטחוני. נחמיאס הביא עמו לתפקיד קסם 
אישי, נועם הליכות וכישרון לניהול יחסי אנוש, אשר 

חיבבו אותו על שותפיו הצרפתים והבריטים. 
שמעון פרס, שהיה באותן שנים מנכ”ל משרד הביטחון, 
תיאר  המשלחת,  בשיחות  להשתתף  לצרפת  והגיע 
עצמו “כקיבוצניק חסר השכלה שאין לו מושג 
יפה בעולם, ללא  נכנס לסלון הכי  על צרפת, 
ביגוד, ללא נימוסים, סתם ככה... יוסף נחמיאס 
]הוא אשר[ הנחה אותי בענייני תרבות, אופנה 

והתנהגות.”
בתום תקופת שירותו בצרפת, הוענק לנחמיאס אות 

המפכ״ל היוצא, יחזקאל סהר, לוחץ את ידו של יוסף נחמיאס, בטקס מינויו של נחמיאס למפכ״ל, 1.6.1958.
באדיבות משפחת סהר

בריחת אסירים מכלא שאטה - 31.7.1958
ב-31 ביולי 1958 התמרדו אסירים ביטחוניים בכלא שאטה שבעמק יזרעאל וקבוצה 
גדולה מהם נמלטה מהכלא. במהלך המרד רצחו האסירים הנמלטים שני סוהרים. 
כוח של משמר הגבול השתלט מחדש על הכלא לאחר קרב יריות. במשך ארבעה 
ימים לאחר המרד נערך מבצע חיפושים נרחב אחר הנמלטים, בהשתתפות כוחות 
משטרה, משמר הגבול ומטוסים. על המבצע פיקד מפקד מחוז הצפון אהרון סלע, 
בעוד  מהנמלטים,  ושמונה  מאה  נלכדו  המבצע  במהלך  הרביעי.  המפכ”ל  לימים 

שישים ושישה מהם הצליחו לחצות את הגבול לירדן.



עם  פעילותו.  על  בהוקרה  הצרפתי,  הכבוד”  “לגיון 
שובו ארצה, מונה יוסף נחמיאס לתפקיד סגן המנהל 

הכללי של משרד הביטחון.

השוטר מספר 1
לקראת פרישתו של יחזקאל סהר מתפקידו כמפכ”ל 
ושר  גוריון  בן  דוד  הממשלה  ראש  הזמינו  הראשון, 
נחמיאס  יוסף  את  שטרית  בכור  שלום  המשטרה 
למלא את התפקיד. השר שטרית מנה את הסיבות 
המתאים  כאיש  נחמיאס  של  לבחירתו  שהובילו 
בעל  מצוין,  אדמיניסטראטור  “קפדן,  לתפקיד: 
הגיון בריא, בקיא היטב בכל ענייני המשטרה.”

נחמיאס למפקח הכללי  יוסף  מונה   1958 ביוני  ב-1 
השני של משטרת ישראל.

עם כניסתו לתפקיד המפכ”ל, החלה תקופה חסרת 
בתום  ישראל.  במשטרת  ושיפור  שינוי  של  תקדים 
ישראל  משטרת  הייתה  לקיומה,  הראשון  העשור 
ארגון מתפקד, בעלת מדיניות הפעלה ברורה ונשענת 
בחברה  שינויים  זאת,  עם  מוצק.  חוקתי  בסיס  על 
שנות  מעשר  שהופקו  הלקחים  גם  כמו  הישראלית, 
עם  מיד  כמעט  ליזום,  נחמיאס  את  הביאו  פעילות, 
“רפורמת  לכינוי  שזכה  מה  את  לתפקיד,  כניסתו 

נחמיאס”.
שהתפתח  כפי  המשטרתי  הניהול  “מעשה 
בדיקה  מחייב  האחרונות  השנים  עשר  במשך 
תפקידים  במבנה,  לשינויים  במגמה  יסודית 
המשטרה  מאמץ  הגדלת  שיאפשרו  ונהלים 
בביצוע תפקידים ייעודיים בכל שלבי הניהול.”

 1958 בשנת  החל  אשר  מחדש,  הארגון  תהליך 
והסתיים בשנת 1960, התמקד בשני נושאים עיקריים: 
האחד, הגדרת משימותיו של המטה הארצי וסמכויותיו 
והגדרת התחומים בינו לבין יחידות השטח; והאחר, 
פריסתה הטריטוריאלית של המשטרה ומבנה יחידות 

השטח  ומעמדן.
עבודת  נערכה  הראשונה  המשימה  של  למימושה 
הצורך  על  הצביעו  שמסקנותיה  ותכנון  מחקר 
בתיחום ברור ובהפרדה בין הזרוע המנהלתית לזרוע 
הארצי,  במטה  התקיימו  עת  אותה  עד  המבצעית. 
לצד המערך המנהלי, גם תפקידים ייעודיים. במחוזות 

ובנפות, לעומת זאת, נותרו לצד התפקידים הביצועיים 
גם סמכויות מנהליות. 

תוצאות  מספר  היו  והשטח  המטה  תפקידי  לתיחום 
יותר  רבה  עצמאות  מתן  בהן:  חשובות, שהחשובות 
ליחידות ושיפור התיאום שבין המטה הארצי למחוזות 
ומרבית  השירותים  של  העברתם  כן,  כמו  ולנפות. 
הפונקציות המנהליות למטה הארצי הובילו להתייעלות 
ולחיסכון. בתום תהליך יישום הרפורמה, נותר המטה 

המפכ״ל יוסף נחמיאס נושא דברים במסיבה לכבודו 
של המפכ״ל היוצא, יחזקאל סהר )יושב במרכז(. 
ליד השולחן ישובים גם שר המשטרה בכור שלום 

שטרית ומנכ״ל משרד החוץ, שמעון פרס.

המפכ״ל יוסף נחמיאס.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



מנהלתיים:  תפקידים  על  בעיקר  אחראי  הארצי 
קביעת מדיניות המשטרה, עריכת מחקרים פנימיים 
בתחומי הארגון, קביעת שיטות עבודה ונהלים, תיאום 
יחידות  על  ביניהם.  קשר  וקיום  המרחבים  פעולות 

השטח הוטלו כל הפעולות הייעודיות. 
לשכת  בוטלה  הרפורמה  של  יותר  מתקדם  בשלב 
המפקח  עוזר  אל  עברו  אחריותה  ותחומי  המפכ”ל, 
הארגון  מאגף  התכנון  מחלקת  הועברה  כן  הכללי. 
עוזר  של  תפקידיו  המפכ”ל.  עוזר  של  לסמכותו 
המשטרה,  משימות  תכנון  וכללו:  הורחבו  המפכ”ל 
תכנון המבנה הארגוני שלה, הגדרת הנהלים והתקנים 
ארציים  מבצעים  תכנון  המשטרה,  יחידות  כל  של 

חריגים, עריכת מחקר וייעוץ משפטי ויחסי ציבור.
הבעיה השנייה שלפתרונה חתרה הרפורמה הארגונית 
של  הטריטוריאלי  במבנה  עסקה  נחמיאס  שהנהיג 
משטרת ישראל. השינוי הבולט ביותר היה הפחתת 
לשלושה:  מחמישה  המשטרתיים  המחוזות  מספר 

עם  ירושלים  מחוז  מאיחוד  )שנוצר  הדרומי  המחוז 
מחוז מרכז(, מחוז תל-אביב והמחוז הצפוני )שנוצר 

מאיחוד מחוז חיפה עם המחוז הצפוני(. 
מטרותיו של צעד זה היו, בראש ובראשונה, התייעלות 

וחיסכון. צמצום מספר המחוזות הפחית תופעות של 
ההתנהלות  בדרכי  לאחידות  והוביל  ארגוני,  פיצול 
וקביעת המדיניות. בנוסף, ִאפשר הדבר פינוי תקנים, 
אשר עד כה היו מיועדים למשימות מנהליות ברמת 
המחוז, לטובת יחידות השטח. המחוז נותר המסגרת 
והללו  מנפות,  מורכב  מחוז  כל  העליונה.  המבצעית 

מורכבות מתחנות שונות.
לּוו בהפעלתן  השינויים הארגוניים המוזכרים מעלה 
המקצועית.  בתפיסה  ובשינויים  חדשות  שיטות  של 
ההתמקצעות באה לידי ביטוי בהרחבה והעמקה של 
הולמות  הפעלה  שיטות  בפיתוח  ההתמחות,  תחומי 
בעבור הציבור הישראלי המשתנה והמורכב, בפיתוח 
ועוד. תפיסת הייעוד של המשטרה  מערך ההדרכה 
של  הבהול  העדיפויות  סדר  היא.  אף  התפתחה 
העשור הראשון, במהלכו הוגדרו השמירה על הסדר 
פינה  ולמניעתן,  עֵברות  והביטחון כקודמות לחקירת 

את מקומו לראייה רחבה ומקצועית יותר. 
במשטרת  אומצה  המקצועיים,  מהשינויים  כחלק 
ישראל שיטת השיטור במקופים. ייחודה של השיטה 
חיפה  )תל-אביב,  הגדולות  הערים  בחלוקת  היא 
ובהצבת  “מקופים”  המכונים  לקטעים  וירושלים( 
שוטרים קבועים בכל מקוף. אחריות שוטרי המקוף 
מַידי  וטיפול  התנועה  הכוונת  סיורים,  עריכת  כללה: 
כחלק  אומצה  זו  שיטה  המקוף.  שבשטח  בעֵברות 

המפכ״ל נחמיאס מלווה את הנשיא יצחק בן-צבי, 
בעת ביקור הנשיא בספינת שיטור ימי בכנרת.

המפכ״ל נחמיאס בטקס פרידה מקציני משטרת 
בורמה, בתום השתלמותם בארץ, 1960.

פרשת יוס’לה שוחמכר - 
 25.12.1959

הילד יוס’לה שוחמכר נחטף בידי סבו ודודו 
הוריו  החלטת  על  זעמו  אשר  החרדיים, 
חרדיים.  לימוד  למוסדות  לשולחו  שלא 
נחמן  ר’  הסב,  נעצר  החטיפה  בעקבות 
שטרקס, אך סירב לגלות היכן נמצא נכדו. 
חילוניים  בין  רב  למתח  גרמה  הפרשה 
של  בסופה  הישראלי.  בציבור  לדתיים 
חקירה מסועפת, נתגלה יוס’לה בידי אנשי 

המוסד בניו יורק והושב לזרועות הוריו.



מהעברת הדגש במשטרה מטיפול בעֵברות למניעתן.
דוגמה נוספת לדגש שניתן למניעת העֵברות, כמו גם 
לנכונותו של המפכ”ל נחמיאס לאמץ חשיבה חדשנית 
ולהסתכן, ניתן לראות בהקמתו של “המדור המרכזי” 

הוקם  “המדור”   .1959 בשנת  תל-אביב  במחוז 
ישראל,  במשטרת  מסוגה  ראשונה  מחוזית  כיחידה 
אשר ריכזה את תחומי החקירות, הבילוש והמודיעין 
בהצלחה,  הוכתרה  המרכזי  המדור  פעילות  במחוז. 

ולימים הפכה היחידה לדגם שעל-פיו הוקמו “יחידות 
מרכזיות” )ימ”ר( ביתר מחוזות המשטרה.

גם בנושא הטיפול בנוער עבריין עוצבה גישה חדשה, 
מגובשת וכוללת. בשנת 1959 הוקמו בשלוש הערים 
עבריין.  בנוער  לטיפול  מיוחדות  יחידות  הגדולות 
לאחר מכן, עם פיתוח המטה הכללי כאגף מנהלתי 
גרידא, הוקם שם “המדור לעבריינות נוער”. בהמשך, 
הצטרף למדור זה גם פסיכולוג, ונערכו בו מחקרים 
המשטרה  לקחה  בכך  ומניעתה.  התופעה  להבנת 
על עצמה בתחום זה תפקיד חברתי-חינוכי, מאחר 
שהטיפול בנוער עבריין היה הרבה מעבר ל”מניעה 

פיזית” שבה נקטו כלפי עבריינות רגילה. 
יזם  שאותם  בשינויים  חשוב,  אך  סמלי  נוסף,  נדבך 
יוסף נחמיאס היה הניתוק מחבל הטבור המנדטורי. 
בשנת 1958 נקבעו כינויי דרגה חדשים, עבריים, אשר 
החליפו את כינויי הדרגות שתורגמו מאנגלית. בשנת 
הארצי,  המטה  פקודות  של  ניסוחן  תום  עם   ,1962
בוטלו פקודות הקבע מימי המנדט שהיו בתוקף עד 
לעת ההיא. כמו כן, נוסח לקסיקון משטרתי למונחים 
שכלל  אנגליים,  למונחים  עברית  חלופה  מקצועיים, 

המפכ״ל נחמיאס משוחח עם ראש אגף הארגון, ניצב 
אהרון סלע, על במה בטקס בבית הספר הארצי בשפרעם. 

על הבמה יושבים הנשיא יצחק בן צבי ושר המשטרה 
בכור שלום שטרית. 

המפכ״ל נחמיאס והנשיא יצחק בן צבי

המפכ״ל יוסף נחמיאס.

אירועי ואדי סאליב - 9.7.1959
שהתחוללו  קשות  להפגנות  כולל  שם 
בחיפה ובערים אחרות, ושהחלו בעקבות 
ירי של שוטרים בשיכור מתפרע בשכונת 
שהתפרץ  הזעם  שבחיפה.  סאליב  ואדי 
בעקבות הירי, הביא לידי ביטוי תחושות 
קיפוח ותסכול של עולים חדשים, בעיקר 
בשכונות  שהתגוררו  אפריקה,  מצפון 
בעקבות  פיתוח.  ובעיירות  מצוקה 
האירועים הוקמה ועדת חקירה בראשות 

השופט עציוני.



כגון  משטרתיות  לשון  למטבעות  שהפכו  מילים 
“תחקור”, “תשאול”. גם הטפסים המשטרתיים שונו, 
הותאמו ותוכננו לצורכי משטרת ישראל, והחליפו את 

הטפסים המתורגמים מימי המנדט.  
התייצבות  לצד  נחמיאס,  של  כהונתו  בשנות 
והשרישו  ישראל, העמיקו  כלכלית במדינת  וצמיחה 
החברה  בקרב  ופוליטיות  עדתיות  חברתיות,  בעיות 
מאסיבית  עלייה  ממשלות,  חילופי  הישראלית. 
אירועים  גם  כמו  האוכלוסייה,  של  מתמדת  וצמיחה 
מתחים,  של  להיווצרותם  הובילו  קשים,  ביטחוניים 
מעבר  כי  לומר  ניתן  ומהומות.  חברתיים  שסעים 
והתמקצעות,  בהתייעלות  הפנים-ארגוני  לעיסוק 
המשטרה  על  שהוטלה  העיקרית  המשימה  הייתה 

בתקופת נחמיאס, הטיפול בתסיסה החברתית. 
מבחינה  המשטרה  של  הקשה  “ההתמודדות 
ההתמודדות  הפשיעה.  עם  איננה  חברתית... 
שבעבודת  ביותר  הקלה  היא  הפשיעה  עם 
רוצים  כולנו  פשוטה.  היא  והסיבה  המשטרה, 
ניצבת  המשטרה  הפשע.  את  ולנצח  להילחם 
אינן  אלו  אך  קשות,  חברתיות  בעיות  בפני 
יכולות להיפטר על-ידי פעילות משטרתית. הן 
גוררות את שמה של המשטרה לוויכוח פוליטי. 
שנות  בכל  השכילה  שהמשטרה  חושב  אני 

קיומה לא להיגרר לוויכוח הזה.”
יחסי  זו:  לתסיסה  היו  מרכזיים  מוקדים  שלושה 
דתיים-חילוניים, יחסי יהודים-ערבים ויחסי מזרחים-

היה  קיים  הללו  המוקדים  שלושת  בכל  אשכנזים. 
פרצו  שאכן  אלימות,  להתפרצויות  תמידי  חשש 

במספר מקרים. 
על  היה  שעמו  הקשים  החברתיים  האירועים  אחד 
כאשר   ,1959 ביולי  התרחש  להתמודד  המשטרה 

מהומות אלימות פרצו על רקע תחושת קיפוח עדתי 
בחיפה  סאליב  ואדי  המצוקה  שכונת  תושבי  של 
הארץ.  ברחבי  נוספות  עולים  לשכונות  והתפשטו 
את  לבלום  כדי  כוח  להפעיל  נאלצה  המשטרה 
ועשרות  נפצעו  ושוטרים  מפגינים  עשרות  ההפגנות. 
פעולה  יזמה המשטרה  ביולי  ב-31  נעצרו.  מפגינים 
דוד  ובראשם  סאליב,  בואדי  המפגינים  ראשי  כנגד 
“ליכוד  שנקראה  תנועה  בראש  שעמד  בן-הרוש, 

יוצאי צפון אפריקה”. 
באותה  נחמיאס  התבטא  אלה  אירועים  בעקבות 
השוטרים  את  והנחה  ובהירות,  בנחרצות  תקופה 

המפכ״ל נחמיאס מקבל את נס המשטרה החדש, בטקס 
שנערך בבית הספר הארצי, 26.1.1960.

המפכ״ל נחמיאס וקציני משטרה מאפריקה, בטקס 
חנוכת נס המשטרה החדש, 1960.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפכ״ל יוסף נחמיאס בטקס סיום קורס קציני 
משטרה מאתיופיה.



הסבלנות  גבול  קצה  עד  בהתאפקות  “לנהוג 
יוסף  התקומם  מאידך,  הישר.”  והשכל  האנושית 
תושבי  בפעילות  הממשלה  ראיית  לנוכח  נחמיאס 
ולא  מרי,  של  ביטויים  שיצרה  ובהדים  השכונה 
הפעלת  כי  גרס  נחמיאס  אמיתית.  למצוקה  ביטויים 
את  לחקור  יש  וכי  הפתרון,  אינה  לכשעצמה  כוח 

סיבות היסוד למצוקה ולטפל בהן.
של  בדרכה  נקרתה  לגמרי  שונה  מסוג  התמודדות 
אבטחתו  משימת  עליה  הוטלה  כאשר  המשטרה, 
וחקירתו של אדולף אייכמן, ראש המחלקה היהודית 

של  הראשיים  ממתכנניו  שהיה  הנאצי  באס-אס 
בידי  אייכמן  של  לכידתו  לאחר  הסופי”.  “הפתרון 
החלטת  התקבלה  בארגנטינה,  ה”מוסד”  לוחמי 
ממשלה להטיל את  האחריות על אבטחתו וחקירתו 

על משטרת ישראל.
להטיל  הממשלה  החלטת  הייתה  “בתנאינו, 
טבעית...  החלטה   - המשטרה  על  זו  חקירה 
זו חרגה ביסודה  עם זאת, אין ספק שמשימה 
מכל משימה שהתנסתה בו משטרתינו עד כה, 
ולמיטב ידיעתנו הייתה... ללא תקדים בתולדות 

החקירות של משטרות אחרות.”

המפכ״ל יוסף נחמיאס, בתמונה קבוצתית עם ראש הממשלה ושר הביטחון, דויד בן גוריון, שר האוצר לוי אשכול, 
מנכ״ל משרד הביטחון שמעון פרס, הרמטכ״לים לשעבר משה דיין וחיים לסקוב והמטה הכללי של צה״ל בראשות 

הרמטכ״ל צבי צור, 1.5.1961.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

סגל הפיקוד הבכיר, בראשות המפכ״ל נחמיאס, 
בעת ביקור בעיריית ירושלים.

המפכ״ל יוסף נחמיאס, ראש אגף המבצעים במטכ״ל יצחק 
רבין ומפקד מג״ב, פנחס קופל, בארוחה לכבוד חניכי

קורס קציני משטרה בכירים מאפריקה, 1961.



ביקור האפיפיור פאולוס 
השישי - 5.1.1964

פאולוס הששי היה האפיפיור הראשון אשר 
הכיר  בטרם  עוד  ישראל,  במדינת  ביקר 
נמשך  הביקור  במדינה.  רשמית  הוותיקן 
כארבע שעות, וכלל נסיעה ממעבר הגבול 
תוך  במגידו,  הגבול  למעבר  בירושלים 
עריכת עצרת ליד הכנרת. משטרת ישראל 
ללא  ביקור האפיפיור, שעבר  אבטחה את 

תקלות.

לצורך ניהול החקירה, השמירה על העצור והמשפט, 
“לשכה  ישראל.  במשטרת  ייעודיות  יחידות  הוקמו 
למשפט  התביעה  תיק  בבניית  שעסקה   ,”06
ובחקירת אייכמן, נדרשה לבצע מחקר חסר תקדים 
על פשע שהתרחש במשך מספר שנים, התפרס על 
לדבר  שותפים  אלפי  בידי  ובוצע  רבות  ארצות  פני 
אבטחת  על  הופקדו  הגבול  משמר  שוטרי  עֵברה. 
הוחזק  שבו  המבודד  הכליאה  מתקן  “אייר”,  מחנה 
אייכמן, מחשש לניסיונות של תומכי הנאצים לחלצו, 
מחד, ולניסיונות של ניצולי שואה לפגוע בו, מאידך. כן 
הוקמה במשטרה “מנהלת משפט אייכמן” שעסקה 

בארגון הצד הלוגיסטי הכרוך בעריכת המשפט. 
ב-31 במאי 1962 הוצא אייכמן להורג בכלא רמלה 
וכן  העליון  המשפט  לבית  ערעורו  שנדחו  לאחר 
מחוץ  התיכון,  בים  פוזר  אפרו  שלו.  החנינה  בקשת 

למים הטריטוריאליים של ישראל.  
משמעותי  דרך  ציון  מהווה  נחמיאס  של  כהונתו 
הנהגתו  תחת  ישראל.  משטרת  של  בתולדותיה 
הפכה המשטרה לגוף מקצועי יותר, הערוך טוב יותר 
להתמודדות עם האתגרים הניצבים מולם. הרפורמות 
שיזם נחמיאס מהוות את המסד למבנה המשטרה, 

תוך התאמות שונות, עד ימינו.
“המשטרה עוסקת בדבר החשוב ביותר לאדם 
האדם  של  החופש  שלילת  שלנו.  בחופש   -
הציבור  מצד  מאוד  עמוקה  אהדה  מביאה 
לכל פעולה של המשטרה... אני חושב שאחת 
היא שבכל  הגדולות של המשטרה  ההצלחות 
של  משטרה  הייתה  לא  היא  פעולתה  תקופת 

השלטון, אלא נתנה שירות לציבור.”
כהונתו  את  נחמיאס  יוסף  סיים   1964 במאי  ב-31 

כמפקח הכללי, לאחר שכיהן כשש שנים בתפקיד.

היום שאחרי
ישראל  לשגריר  ומונה  לדיפלומטיה,  שב  נחמיאס 
יוסף  פרש  הדיפלומטי,  תפקידו  סיום  עם  בברזיל. 
לאחר  הציבורי.  מהשירות  לגמלאות  נחמיאס 

יוסף נחמיאס לתחום הבנקאות, שבו  פרישתו, עבר 
עסק במשך כשלושים שנה. בין היתר, כיהן נחמיאס 
הבנק  וכסמנכ”ל  הערבי-ישראלי  הבנק  כמנכ”ל 
הבינלאומי. יוסף נחמיאס נפטר ב-28 בינואר 2008, 
בגיל תשעים ושש, כשהוא מותיר אחריו אישה, שני 

בנים ובת.

מהומות השבת - 27.7.1963
ביום שבת 27 ביולי 1963 פרצו בירושלים התפרעויות חמורות על רקע מחאת חרדים כנגד 
נסיעת כלי רכב בשבת. המפגינים יידו אבנים באוטובוסים אשר הסיעו תיירים ובשוטרים 
שהיו במקום. המשטרה נאלצה להשתמש בכוח על-מנת לפזר את המתפרעים. המהומות 
נמשכו מדי שבת במשך כשלושה חודשים וחייבו את המשטרה לתגבר את כוחותיה בבירה 

באופן משמעותי.



המפכ״ל נחמיאס וראש אגף הארגון, ניצב אהרון סלע.

המפכ״ל היוצא, יוסף נחמיאס, מברך את פנחס קופל לרגל מינויו למפקח הכללי, 1.6.1964. 
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



 המפכ״ל נחמיאס מלווה את ראש הממשלה דוד בן גוריון ושר האוצר לוי אשכול בשדה 
התעופה לוד, 1960.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

סגל הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל, בראשות המפכ״ל יוסף נחמיאס, עם שר 
המשטרה בכור שלום שטרית.



המפכ״ל יוסף נחמיאס בעת ביקור ביחידת מג״ב.

כתב מינוי של יוסף נחמיאס לנציג משרד הביטחון 
בפאריס, 6.10.1954.



המפכ״ל יוסף נחמיאס מתראיין בלשכתו.

יוסף נחמיאס מקבל את פני שר החוץ אבא אבן.



תעודת זהות
מפכ״ל מספר: 3

שם: פנחס קופל
שנת לידה: 1918
מקום לידה: פולין 

שנת גיוס למשטרה: 1953
תקופת הכהונה כמפכ״ל:

31.7.1972 - 1.6.1964
שרי משטרה בתקופתו:

בכור שלום שטרית,

אליהו ששון, שלמה הלל

ראשי ממשלה בתקופתו:
לוי אשכול, גולדה מאיר

תאריך פטירה: ה׳ בחשוון, התשנ״ח 5.11.1997



נדבך על נדבך - מי האיש

הצעיר   בפולין,   1918 בשנת  נולד  קופל  פנחס 
דיברו  הציוניים  הוריו  ילדים.  ארבעה  בת  במשפחה 
עם ילדיהם עברית בבית. אביו, אורג במקצועו, היה 
כאשר   ,1924 בשנת  טקסטיל.  מפעל  של  בעליו 
לפניהם  שלחו  לישראל,  לעלות  החליטה המשפחה 
ארצה מכונות אריגה, אלא שעם הגיעם לתל-אביב 
וברוח  מכך  כתוצאה  ואינן.  נעלמו  המכונות  כי  גילו 
הסב  השנים,  באותן  שרווחו  החלוציות  תחושות 
בבניין.  לעבוד  והחל  לרצף  הפך  מקצועו,  את  האב 
מסייע  פנחס  היה  הפנויות  ובשעותיו  בחופשותיו 
לאביו, ונושא עבורו דליי מלט. הוא למד בבית ספר 

“תחכמוני” בעיר.
ל”הגנה”.  קופל  פנחס  התנדב   15 בן  בהיותו  כבר 
התגייס  ב”הגנה”,  מפקדיו  בהוראת   ,1938 ביולי 
קופל למשטרת המנדט כשוטר מוסף זמני - “נוטר” 
פינה.  ראש  ובאזור  שלום  טירת  באזור  ושירת   -
בהמשך התגייס למשטרת היישובים העבריים, שם 
ילדים  )מ”ן( בכפר  שימש כמפקד טנדר משמר-נע 

יחד  השתתף,  אף   1938 במהלך  יזרעאל.  שבעמק 
עם אנשי המ”ן, במבצעי “פלגות הלילה המיוחדות” 
שירת  קופל  וינגייט.  אורד  “הידיד”  פיקודו של  תחת 
והשתחרר   1942 לינואר  עד  היישובים  במשטרת 

ממנה בדרגת סרג’נט )סמל(.

 פנחס קופל )עומד, ראשון מימין( כחבר בנבחרת כדורגל של משטרת היישובים העבריים, תחילת שנות הארבעים.
באדיבות משפחת קופל

כתב מינויו של פנחס קופל לקצין במשטרה.
מאוסף בית מורשת משמר הגבול



במסגרת  פעיל  קופל  היה  אחרים,  רבים  כנוטרים 
לשירותו.  במקביל  העברי  היישוב  של  המגן  הכוח 
של  הראשון  המ”מים  קורס  את  סיים   1939 בשנת 

ה”הגנה”. 
בשנת 1941 נשא פנחס קופל לאישה את הדסה. עם 

השנים נולדו לבני הזוג שתי בנות.
 ,1942 בשנת  השנייה,  העולם  מלחמת  במהלך 
בפלוגת  ושירת  הבריטי  לצבא  קופל  פנחס  התנדב 
בחזית  קופל  שירת  המלחמה  במהלך  תובלה. 
ובאוסטריה,  האיטלקית  בחזית  המערבי,  המדבר 
לאחר כיבושה. בתום המלחמה פעל בקרב פליטים 
השתחרר  קופל  ארצה.  לעלות  שהתעתדו  יהודים 

מהצבא בשנת 1946 בדרגת רב-סמל. 
קצרה,  תקופה  למשך  הצטרף,  ארצה,  שובו  עם 
המשיך  במקביל,  “דן”.  התחבורה  לקואופרטיב 
הצטרף   1947 ובשנת  ב”הגנה”,  פעילה  בחברות 
כמדריך  שימש  קופל  הארגון.  של  הקבע  למנגנון 
במלחמת  ובנתניה.  בנען  שנערכו  הכשרה  בקורסי 
השחרור שימש מפקד שיירה במבצע נחשון. עם קום 
המדינה, שירת בצה”ל כסגן מפקד ואחר כך כמפקד 
גדוד בחטיבה שבע והשתתף בקרבות לטרון. בשנת 
ועבר  רב-סרן  בדרגת  מצה”ל  השתחרר   1950

המפכ״ל פנחס קופל, שר המשטרה שלמה הלל וראש 
העדה הדרוזית בישראל השייח׳ אמין טריף בעת 

ביקור השר בג׳וליס, 10.3.1970.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

מפקד מג״ב, פנחס קופל, ומפקד מחוז הצפון אהרון סלע במהלך סיור בצפון, שנות החמישים.
באדיבות משפחת סלע



שירותו  במהלך  )השב”כ(.  הכללי  הביטחון  לשירות 
שם השתתף בקורס מפקדים בכירים. בשנת 1951, 
במקביל לשירותו בשב”כ, מונה פנחס קופל למפקד 

גדוד מילואים. 
שלוש  את  לאחד  החלטה  התקבלה   1953 בשנת 
פלוגות משמר הגבול, אשר פעלו תחת פיקוד מחוזות 
משטרת  במסגרת  חדש  לַחיל  השונים,  המשטרה 
ב-26  )מג”ב(.  הגבול  משמר  ֵחיל  הוא  ישראל, 
באפריל 1953 מונה פנחס קופל למפקדו הראשון של 
החיל החדש. תחת שרביטו הונחו ופותחו התשתיות 

המשמשות את החיל עד ימינו. 
“סגן  דרגת  לקופל  הוענקה  למשטרה  הגיוס  בעת 
מפקח מחוזי”, המקבילה לרב-פקד, אך תוך מספר 
המקבילה  מחלקה”,  “ראש  לדרגת  קודם  חודשים 
לסגן-ניצב. זאת, בהתאם למבנהו הארגוני של מג”ב 
של  הארגון  אגף  במסגרת  מחלקה   - העת  באותה 

המשטרה.
את  קופל  הוביל  מג”ב,  כמפקד  כהונתו  בראשית 
החדשה.  היחידה  של  והגיבוש  הארגון  תהליכי 

הוקמו פלוגות חדשות, נקבעה המסגרת הארגונית 
ונוהלי  הפעולה  דפוסי  וגובשו  למג”ב  המיוחדת 
ועם  “הכחולה”, עם צה”ל  העבודה עם המשטרה 

יישובי הסַפר. 
ניסיונו  ובמיוחד  קופל,  הרקע הביטחוני של פנחס 
במסגרת הנוטרות, שייעודה ושיטות פעולתה דמו 
לאלה של מג”ב, תרם לגיבוש מדיניות המשלבת 
קשר  ועם  לקהילה  שירות  עם  קרבית  לחימה 
הדוק ליישובים. לנגד עיניו של קופל עמדה, בראש 
ובראשונה, משימתו של משמר הגבול ככוח המטפל 
כי  גרסה  בבעיית המסתננים. תפיסתו הביטחונית 
על  האיומים,  עם  המבצעית  ההתמודדות  מלבד 
חדשים  עולים  רובם  הספר,  באנשי  לתמוך  מג”ב 

שחיו במציאות כלכלית וביטחונית קשה. 
אחת,  עיקריות:  משימות  שתי  לפנינו  “ראינו 
והחדרת  האנשים  אימון  היחידות,  הקמת 
החדרת  שתיים,  לתודעתם.  הנושא  חשיבות 
זה  שבאו  האזרחים  בלב  הביטחון  תחושת 
האישי  המורל  העלאת  תוך  לארץ,  מקרוב 

הירוד שלהם.”
במהלך פיקודו של קופל על החיל השתתפו שוטרי 
צבא  וכוחות  מסתננים  כנגד  רבים  במבצעים  החיל 
וירדן.  סוריה  לבנון,  עם  הגבולות  לאורך  עוינים, 
אשר  הגבול,  משמר  הוכפף  קדש”  “מבצע  במהלך 
כלל כבר שלושה גדודים, לפיקוד צה”ל באופן זמני. 
גדוד 1 הועבר מירושלים לרצועת עזה והשתתף שם 
ביישובי  הסדר  על  בשמירה  עסק   2 גדוד  בלחימה, 

המשולש וגדוד 3 פעל בצפון הארץ.
ביום תחילת המבצע, ה-29 באוקטובר 1956, הרגו 
שוטרים מגדוד 2 של משמר הגבול ארבעים ושבעה 
והמשפט  האירוע  שבמשולש.  קאסם  כפר  מתושבי 
בית  לקביעת  והביאו  בציבור  זעזוע  עוררו  שלאחריו 

מפקד מג״ב פנחס קופל, המפכ״ל יוסף 
נחמיאס ושר המשטרה בכור שלום שטרית.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

פנחס קופל ויוסף נחמיאס לוחצים ידיים 
בעת מינויו של קופל למפכ״ל.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפכ״ל פנחס קופל וראש הממשלה לוי אשכול בעת ביקור 
ביחידת מג״ב, 1966.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



המשפט בדבר אפשרות קיומה של “פקודה בלתי-
לסרב  חייל  כל  של  מחובתו  אשר  בעליל”,  חוקית 
לבצעה. קופל, כמפקד מג”ב, דאג להפקת הלקחים 
מאירוע קשה זה ולהטמיעם בקרב אנשי החיל החל 

בשלב הטירונות.
אייכמן  אדולף  של  לכידתו  לאחר   ,1960 בשנת 
המשימה  הגבול  משמר  על  הוטלה  בארגנטינה, 
לספק את הכוח לשמירה על העצור במהלך המשפט 
ולאחריו. שוטרי משמר הגבול פעלו במשימה זו  עד 

להוצאתו להורג של אייכמן.

חובה  בשירות  חיילים  בגיוס  הוחל   1963 בנובמבר 
למג”ב. דבר זה הגדיל באופן משמעותי את הכוחות 
את  מאוד  והרחיב  קופל  פנחס  של  פיקודו  שתחת 

המשימות אשר הוטלו על החיל. 
ב-5 בינואר 1964 ביקר בישראל האפיפיור פאולוס 
הקתולית  הכנסייה  ראש  של  ראשון  ביקור  השישי, 
במדינת ישראל. האחריות לאבטחת הביקור הוטלה 
האורח,  של  חשיבותו  בשל  ישראל.  משטרת  על 
נטל פנחס קופל על עצמו את האחריות לאבטחתו 

האישית של האפיפיור.
פנחס קופל שירת כמפקד מג”ב במשך אחת עשרה 
שנים, עד לשנת 1964. תחת פיקודו צמח החיל, גדל 
הביטחון  כוחות  במסגרת  הראוי  מקומו  את  ותפס 
של מדינת ישראל. על המסד היציב, שהונח במהלך 

פיקודו של קופל, מתבסס משמר הגבול עד ימינו.

השוטר מספר 1
המפכ״ל קופל מסייר בפלוגה י״ג של מג״ב, מלווה 

במפקד הפלוגה, רפ״ק משולם עמית. 
באדיבות משפחת קופל

מפקד מג״ב, פנחס קופל, מאבטח את האפיפיור 
פאולוס השישי בעת ביקורו בארץ, 1964.

באדיבות משפחת קופל

מפקד מג״ב, פנחס קופל והנשיא יצחק בן-צבי בטקס 
הענקת תעודות הצטיינות לשוטרי מג״ב.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



ב-1 ביוני 1964 מונה פנחס קופל לתפקיד המפקח 
תמצית  את  ישראל.  משטרת  של  השלישי  הכללי 
בדמות  קופל  פנחס  ראה  המשטרתית  העבודה 
השוטר היחיד המצוי בשטח, המסוגל להתמודד עם 
לא  בתנאים  לתפקד  ויודע  אירועים  של  רחב  מגוון 

פשוטים. 
ישתנה  שלא  דבר  המשטרתי  בשירות  “יש 
טכניים  אמצעים  באיזה  חשוב  לא  לעולם... 
נשתמש אנחנו והחברה כולה; לא חשוב באיזה 
כלי רכב ניסע, נטוס ונשוט, כל עוד עסקינו הוא 
בבני אדם, יהיה הכרח במגע ישיר בין האזרח 
המוחשי  ביטויה  את  מצאה  זו  אמת  והשוטר. 
ברחוב.  המסייר  בתלבושת,  הבודד  בשוטר 

הוא היחידה הבסיסית-האופרטיבית החשובה 
ביותר שלנו.”

פנחס  של  עבודתו  סגנון  התאפיין  זו  השקפה  ברוח 
קופל באכפתיות רבה ובאמפתיה כלפי פקודיו וכלפי  
הקהל הרחב. קופל נהג לשמור על קשר אישי ובלתי-
אליו  שפנו  שוטרים  קבלת  על-ידי  אם  בין  אמצעי, 
לשיחה ודאגה לטיפול בעניינם ובין אם במתן מענה 
אישי, בכתב ידו, לפניות אזרחים. תיקיו האישיים של 
קופל מלאים בהתכתבויות בינו ובין אזרחים. ברבים 
יחסם  על  קופל מצר  פנחס  כי  ניכר  אלו  ממכתבים 

השלילי של אזרחים כלפי שוטרים. 

המפכ״ל פנחס קופל מניח את אבן הפינה ל״בית 
הנוטר״ במושב אביחיל, 17.5.1966.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפכ״ל פנחס קופל והרמטכ״ל חיים בר-לב בטקס 
פתיחת מושב החורף של הכנסת, 1968.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפכ״ל פנחס קופל, מפקד המחוז הדרומי שאול רוזוליו ומפקד נפת הנגב חיים תבורי, במהלך סיור ביחידת חיל שריון.
מאוסף ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון



עוסקים  כשאנו  מעניין:  פרדוכס  “]א[ציין 
בפושעים ועבריינים מועדים יש איזה מוסכמות 
אחד  כל  ומשנתפסים  הוגן’  ‘משחק  של 
מהצדדים יודע את מקומו. רובם של החיכוכים 
האזרחים  עם  דווקא  הם  והאזרח  השוטר  בין 
תביעות  הרבה  להם  שיש  ככלל,  ההגונים 
רואים  אינם  אבל  מחדליה,  על  מהמשטרה 
עצמם חייבים בהם, בבחינת כולם שווים בעיני 

החוק אבל החוק אינו שווה בעיני כולם.”
מתמדת  עלייה  נרשמה  קופל  של  כהונתו  במהלך 
בשיטות  שכלול  תוך  המדווחת,  הפשיעה  ברמת 
תחומי  של  והתפתחותם  העבריינים  של  הפעולה 
בסמים.  והשימוש  הסחר  כדוגמת  חדשים,  פשיעה 
תהליכים אלה חייבו מתן מענה משטרתי הולם, אשר 

החל להתפתח כבר בימיו של המפכ”ל יוסף נחמיאס. 
תהליכי  נמשכו  קופל  פנחס  של  כהונתו  במהלך 
במקביל  השונים,  השיטור  בתחומי  ההתמקצעות 
החוק  אכיפת  חקירות,  לצורכי  חדיש  ציוד  לרכישת 

וניהול. בין היתר נרכשו אמצעים טכנולוגיים לטיפול 
בנושא זיהוי סמים, סוגי דם וטביעות אצבע. כן הוביל 
במשטרת  הראשון  המחשב  של  לרכישתו  קופל 

ישראל, במהלך שנת 1965.
תשומת לב מיוחדת הקדיש המפכ”ל קופל לאכיפת 
גידול  חל  קופל  של  כהונתו  במהלך  התנועה.  חוקי 
רב ומתמיד במספר כלי הרכב שנעו בכבישי ישראל. 
התגברות התנועה בכבישים גרמה לעלייה מתמשכת 
המשטרה  נדרשה  לה  הדרכים,  תאונות  במספר 
מכשירים  לשימוש  הוכנסו  כך  לשם  מענה.  לתת 
הזמן  ועם  הנסיעה,  מהירות  למדידת  אלקטרוניים 

נוספו להם גם מצלמות. 
“התנהגותו של האדם על הכביש היא פליאה 
גדולה ולעתים קרובות בלתי-מוסברת, והרושם 
ככלי  לאדם  הוא שבמקום שהמכונית תשמש 
על  ולהקל  למקום  ממקום  להביאו  על-מנת 
אויב  על  הסתערות  למכשיר  הפך  הוא  חייו, 

בלתי-ידוע ולכיליון עצמי.”
כעבריינות  קלאסיים  שיטור  בנושאי  הטיפול  לצד 
קופל כמפכ”ל לטפל  פנחס  על  היה  תנועה,  ובעיות 
בבעיות שעה בוערות. אפשר שהודות לניסיון העבודה 
של קודמיו וניסיונו הרב במסגרת הפיקוד על מג”ב, 
וסדר  פנים  ביטחון  בנושאי  העיסוק  את  קופל  ראה 

המפכ״ל קופל וראש מחלקת ההדרכה, ניצב 
משנה מאיר נוביק, מלווים את ראש הממשלה 
גולדה מאיר ושר המשטרה שלמה הלל בעת 

ביקורם בבית הספר לקצינים בכירים.
באדיבות משפחת קופל

המפכ״ל פנחס קופל.

המפכ״ל פנחס קופל מסייר בתל-אביב.
מאוסף ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון



ציבורי כחלק טבעי בעיסוקיה של משטרת ישראל.
 “אשר לבעיות החיצוניות - התסיסה החברתית 
בארץ היא הראשונה ביניהן; ולא פחות חשובה 
ממנה... היא בעיית הביטחון... ההתמודדות עם 
בעיות אלה היא קשה, מסובכת, עדינה... אבל 
כשלא נותרה עוד ברירה, כשמוצו כל הדרכים 
 - הבטחות  ומתן  וריכוך  שכנוע  של  האחרות 
מגיעה השעה בה צריך לאכוף את החוק. אז 

מי יעשה את זה אם לא המשטרה?”
מלחמת ששת הימים, שפרצה ב-5 ביוני 1967, היוותה 
מעין “קו פרשת מים” החוצה את תקופת כהונתו של 
פנחס קופל. תוצאות המלחמה הביאו לשינוי מהותי 
ישראל  משטרת  של  עיסוקה  בתחומי  משקל  וכבד 

ובכך השפיעו על תפקודה לאורך שנים ארוכות.
החלה  הימים  ששת  במלחמת  המשטרה  מעורבות 
כבר ב”תקופת ההמתנה”, שהחלה עם תחילת גיוס 
הופעל  במשטרה   .1967 במאי  הנרחב  המילואים 
באופן מידי המערך הארגוני המיוחד לעיתות מלחמה. 
אלפי שוטרים התייצבו בבסיסים ובנקודות משטרה 
בהבטחת  ועסקו  רבים,  אוכלוסייה  במרכזי  שהוקמו 
ככל  תקין  המשך  לאפשר  במטרה  הציבורי,  הסדר 

סייעה  כן  בעורף.  האזרחיים  החיים  של  האפשר 
התנועה  ובהסדרת  כוחותיו  בגיוס  לצה”ל  המשטרה 

בכבישים, לצורך הבאת הכוחות לחזיתות השונות.
לבסיסיהם.  השוטרים  כל  רותקו  המלחמה  במהלך 
המשטרה אבטחה מתקנים בעלי חשיבות אסטרטגית, 
ועוינים  חתרניים  גורמים  להרתעת  פעילות  ערכה 
וסייעה לאוכלוסיה האזרחית יחד עם שירותי החירום 
האחרים. שוטרי ירושלים התמודדו עם הפגזת העיר 
וסייעו  למקלטים  מזון  חילקו  הירדני,  הצבא  על-ידי 
תחת  לחמו  הגבול  משמר  שוטרי  נפגעים.  בפינוי 
על-ידי  נכבשו  אשר  שטחים  וטיהרו  צה”ל  פיקוד 
חילות השריון והרגלים.  ביומה השני של המלחמה, 
6 ביוני 1967, לחם כוח מג”ב כנגד כוח קומנדו מצרי 

שחדר לאזור לטרון וחיסל אותו.
ישראל  משטרת  עצמה  מצאה  הקרבות,  בתום 
גדל,  אחריותה  שתחת  השטח  חדשה.  במציאות 
וכעת כלל מאות אלפי תושבים פלסטיניים. כמו כן, 
אל  וסחורות  אנשים  של  דו-סטרית  תנועה  החלה 
יהודה, שומרון, עזה, רמת הגולן ומהם. כבישים, שעד 
למלחמה היו בבחינת “דרך ללא מוצא”, הפכו באחת 

לעורקי תנועה מרכזיים, מבלי שאיש נערך לכך.
שירותי  לספק  במהירות  נערכה  ישראל  משטרת 
משטרה בשטחים שנכבשו. הוקמו במהירות שלוש 
נפות חדשות: נפת יהודה, נפת שומרון ונפת עזה וצפון 
הדלילה  האוכלוסייה  בעל  הגולן,  רמת  שטח  סיני. 
נפת טבריה/צפת. השיטור  יחסית, הועבר לאחריות 
שוטרים  של  גרעין  על  התבסס  החדשות  בנפות 
המקום.  בני  שוטרים  לצד  ישראליים,  ומפקדים 
השוטרים  את  במהירות  לקלוט  נדרשה  המשטרה 

מכתב משר המשטרה הלל, המגדיר את 
דרגתו של פנחס קופל, כמפקח הכללי, 

כ״רב-ניצב״.

רצח השוטרת יונה קוממי - 
29.8.1965

כאשר שמעה השוטרת יונה קוממי יריות 
במהלך סיור שגרתי ברחוב ברמת גן, לא 
היססו היא וחברתה לדלוק אחרי היורה, 
היורה,  חמושות.  היו  שלא  על-פי  אף 
אנשים  שני  שרצח  בנפשו  לוקה  אדם 
לעברן,  ירה  לכן,  קודם  ספורות  דקות 
ופגע ביונה קוממי, שמתה מפצעיה. יונה 
קוממי הייתה השוטרת הראשונה בעולם 
שנהרגה במהלך מרדף אחרי עבריין. על 
אומץ ִלבה וגבורתה הוענק ליונה קוממי 

ז”ל עיטור הגבורה.



הדרכה  מערך  במהירות  ולפתח  הפלסטיניים 
בעבורם. כמו כן, הוקם במשמר הגבול גדוד 4, עליו 

הוטלו משימות שיטור ואבטחה ביהודה ושומרון.
“כניסתה של המשטרה לשטחים המשוחררים 
בעיות  בפני  אותנו  העמידה  המלחמה  לאחר 
של  שמץ  בלי  לומר  יכול  ואני  ידענון.  טרם 
המשטרה  של  המוצק  הבסיס  שלולא  יהירות 
מסירותם  בשורותיה,  הטוב  האנושי  והחומר 
מסוגלים  היינו  לא  אנשיה,  של  ונאמנותם 
לעשות את העבודה הטובה שאנו עושים שם. 
שאנו  במה  כמעט  לאי-פגיעה  בנוסף  וזאת, 

עשינו ועושים כרגיל.”
ענפה  טרור  פעילות  החלה  המלחמה,  בעקבות 
הפלסטינים,  הטרור  ארגוני  ועזה.  שומרון  ביהודה, 
ובראשם הפת”ח, שאפו לבסס בשטחים שנכבשו על-

ידי ישראל מוקד ל”מלחמה עממית”. במהרה החלו 
להתבצע התקפות רצחניות כנגד אזרחים ישראליים. 
וצה”ל,  השב”כ  עם  יחד  נמצאה,  ישראל  משטרת 
בחזית הלחימה בטרור. לצורך סיכול פעילותם של 
ארגוני הטרור, הופעלו ה”לשכות לתפקידים מיוחדים” 
במחוזות, אשר הביאו למעצרם של מחבלים ופעילי 
טרור רבים. משמר הגבול פעל ברחבי יהודה, שומרון 

ועזה בחיפוש אחר נשק, במרדפים ובמעצר חשודים 
סוכלה  הביטחון  כוחות  של  פעילותם  בשל  בטרור. 

כוונתם של ארגוני הטרור להתבסס מערבית לירדן.
הייתה  הימים  ששת  מלחמת  של  נוספת  תוצאה 
ישראל  משטרת  של  הארצי  המטה  של  העברתו 

לירושלים, בשנת 1969.
בשנת 1970 נערך תיקון להגדרת “המפקח הכללי” 
בחוק. בעקבות זאת, הופרד תואר התפקיד מהדרגה, 
שדרגתו  הראשון  המפכ”ל  להיות  זכה  קופל  ופנחס 

רב-ניצב.
העסקתם  ותנאי  שכרם  בשיפור  ראה  קופל  פנחס 
של השוטרים תנאי הכרחי לשמירה על כוח האדם 
ועל המוטיבציה בארגון. שילוב תנאי ההעסקה הלא-
על  שהוטלו  המשימות  בנטל  העלייה  עם  מספקים 
לעזוב את השירות,  גרם לשוטרים רבים  המשטרה 
וגרם  שנותרו  השוטרים  על  הנטל  את  שהגביר  מה 
להתפטרויות נוספות. במקביל, התקשתה המשטרה 
לגייס לשורותיה כוח אדם איכותי, אשר נרתע מהשכר 

הנמוך והעבודה הקשה שהיו מזומנים לשוטר. 

המפכ״ל פנחס קופל מקבל הסברים על טנק ״שוט״ במהלך ביקור בצה״ל.
מאוסף ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון



“סיבת ההתפטרות גלויה וידועה לכל. אל לנו, 
לכולנו - לציבור ולקובעי מדיניות השכר לעובדי 
השירות  תנאי  ממנה.  להתעלם   - המשטרה 
והשכר שהמשטרה יכולה להציע, אינם מהווים 
גורם מפתה ובר התחרות לאפשרויות המצויות 

כיום בשוק, שגם בו קיים מחסור בכוח אדם.”
כהונתו  את  קופל  פנחס  סיים   1972 ביולי  ב-31 
כמפקח הכללי ופרש ממשטרת ישראל. קופל כיהן 

כשמונה שנים בתפקידו.
שוטר  כל  מאשר  יותר  הישראלי,  “השוטר 
הישראלי,  של  החברתי  החוג  בגלל  בעולם, 
]ישראל[ מעמידה בפניו אתגרים בלתי-רגילים, 
ואתה צריך להיות לפעמים סופרמן כדי לדעת 
עם  לדבר  דיבור  טון  ובאיזה  שפה  באיזו  איך, 
למישהו  אומר  שוטר  לפעמים  מהם.  אחד  כל 
לי  תגיד  ‘אתה אל  לו  עונה  אדון  ואותו  ‘אדוני’ 
אדוני’; לפעמים, כשהוא לא פונה אליו  בתואר 
‘אדוני’, הוא כועס על שלא אומרים לו ‘אדוני’.”

היום שאחרי

לגור בכפר  קופל  כהונתו עבר פנחס  בתום תקופת 
בן-נון. גם לאחר פרישתו מהשירות נקרא פנחס קופל 
לדגל, ועמד בשנת 1972 בראש ועדת חקירה בעניין 
מינכן.  באולימפיאדת  הישראליים  הספורטאים  רצח 
עשר שנים אחר כך, בשנת 1982, מונה פנחס קופל 
בראש  לעמוד  בורג,  יוסף  דאז,  הפנים  שר  על-ידי 
ועדה אשר תבחן את מטרות המשמר האזרחי ואת 
הורחבו  הוועדה  המלצות  בעקבות  הפעלתו.  דרכי 
להשתלב  החלו  ומתנדביו  האזרחי  המשמר  מטרות 

גם בפעילות משטרתית ייעודית. 
למען  “האגודה  במסגרת  בהתנדבות,  פעל,  קופל 
מתקופת  והשוטר  הנוטר  למען  ו”העמותה  החייל” 
המנדט”. בשנת 1987 יזם פנחס קופל את הקמתה 
של “עמותת הכומתות הירוקות” ופעל למען הנצחת 

חללי משמר הגבול ובסיוע למשפחות השכולות.
נפטרה הדסה אשתו ממחלת הסרטן,  בשנת 1975 
על  נשאה  58. תמיכתה של הדסה, אשר  בת  והיא 
כתפיה את ניהול הבית והמשפחה והייתה גם אשת 
סוד ו”יועצת סתרים”, אפשרה לקופל להתמסר כל-

כולו לתפקידיו הבטחוניים. בשנת 1987 נישא פנחס 
קופל שנית, לאילזה גנס.

ב-5  לעולמו  הלך  קופל  פנחס  בדימוס  רב-ניצב 
של  שמו  על  ותשע.  שבעים  בגיל   ,1997 בנובמבר 
פנחס קופל, המפכ”ל השלישי ומפקד מג”ב הראשון, 

נקראו מטה משמר הגבול ובית המורשת החילי.

המפכ״לים בדימוס פנחס קופל ושלמה 
תבורי וניצב זאב רם, בכנס לכבוד 

הנוטרים העבריים.

מכנסיית  הזהב  כתר  גניבת 
הקבר - 3.8.1967

בליל ה-3 באוגוסט 1967 נגנב כתר זהב 
מרים  פסל  ראש  מעל  יהלומים  משובץ 
שבירושלים.  הקבר  בכנסיית  הקדושה 
רוב  נמצאו  משטרתית,  חקירה  בעקבות 

חלקי הכתר ונעצרו החשודים בגניבתו.

הפגנות “הפנתרים השחורים” 
18.5.1971-

הפגנות על רקע עדתי שאורגנו בעקבות 
טענות על קיפוח עדתי כנגד יוצאי עדות 
הפרות  כללו  האירועים  בישראל.  המזרח 
וחלוקתם  חלב  בקבוקי  גניבת  כגון  חוק 

בשכונות מצוקה והפגנות ללא רישיון.



המפכ״ל היוצא, פנחס קופל, המפכ״ל הנכנס אהרון סלע, שר המשטרה שלמה הלל וסגל הפיקוד של המשטרה 
בטקס חילופי המפכ״ל, 31.7.1972.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפכ״ל קופל נפרד מחברי סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה, בתום טקס מינוי של מחליפו, אהרון סלע, 31.7.1972.
מאוסף ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון



מפקד מג״ב, פנחס קופל, בטקס קבלת הפנים לאפיפיור פאולוס השישי, 1964.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

מפקד מג״ב פנחס קופל והמפכ״ל הראשון, יחזקאל סהר.



הצתת מסגד אל-אקצה - 21.8.1969
מייקל דניס רוהן, תייר אוסטרלי אשר לקה ב”סינדרום ירושלים” )מחלת נפש בעלת מאפיינים 
את  יזרז  הדבר  כי  בתקווה  הבית,  הר  אל-אקצא שעל  במסגד  אש  הצית  דתיים-משיחיים(, 
וכעבור  בכפייה,  אושפז  נכלא,  ירושלים,  משטרת  שוטרי  בידי  נתפס  רוהן  ישו.  של  שיבתו 

כחמש שנים, גורש מהארץ. 

הפיגוע בנמל התעופה לוד - 30.5.1972
לשדה  “אייר-פרנס”  חברת  של  בטיסה  הגיעו   1972 במאי  ב-30 
התעופה לוד )כיום נתב”ג( שלושה מחבלים מארגון “הצבא האדום 
היפני”, במטרה לבצע התקפת טרור בשדה. השלושה פתחו באש 
באולם הנוסעים והשליכו רימונים אל עבר הקהל. כתוצאה מההתקפה 

נרצחו עשרים וארבעה בני אדם ועשרות נוספים נפצעו.

המפכ״ל קופל ומפקד תחנת אשדוד, בצלאל לינהרד, בעת ביקור המפכ״ל בתחנה, 1967.
באדיבות סנ״צ )בדימ.(  בצלאל לינהרד

המפכ״ל פנחס קופל נושא דברים בעת ארוחה משותפת לקציני משטרה מישראל ומגאנה.



תעודת זהות
מפכ״ל מספר: 4

שם: אהרון סלע
שנת לידה: 1918

מקום לידה: יפו
שנת גיוס למשטרה: 1949
תקופת הכהונה כמפכ״ל: 
23.9.1972 - 1.8.1972

שרי משטרה בתקופתו: 
שלמה הלל

ראשי ממשלה בתקופתו: 
גולדה מאיר

תאריך פטירה: ט״ו בתשרי, 
התשל״ג 23.9.1972



נדבך על נדבך - מי האיש
אהרון סלע נולד ביפו בשנת 1918. הוריו, תמר ויוסף 
השנייה,  בעלייה  ארצה  שהגיעו  חלוצים  רוטנברג, 
ישראל  בארץ  הראשונות  בשנותיהם  בארץ.  הכירו 
סללו כבישים ועבדו בעבודות חלוציות שונות באזור 
ממקימי  והיו  הארץ  למרכז  עברו  בהמשך  הדרום. 
מעוז  שהייתה  בגבעתיים,  כיום  בורוכוב,  שכונת 
אח  סלע  לאהרון  העבודה.  תנועת  של  אידאולוגי 

ואחות צעירים ממנו.
בן ארבע עשרה, הצטרף  נער  בשנת 1932, בהיותו 
בארגון  תפקידו  ה”הגנה”.  של  דן  לגוש  סלע  אהרון 
היה “מקשר”, כלומר שליחו של מפקד הגוש ליחידות 
השונות. מפקדיו של סלע הכירו בכישרונו, והוא נשלח 
כעבור זמן קצר לקורס מפקדים של הארגון. עם שובו 
מהקורס, הוצב בסגל הפיקוד של יחידת הקשר של 
גוש דן, שהייתה בזמנו אחת היחידות הסודיות ביותר 
הנוער”  “גדוד  למפקד  סלע  מונה  בהמשך,  בארגון. 
של גוש דן, יחידה שהורכבה מנערים ועסקה בעיקר 

בתפקידי קישור ואיתות.

החל   ,1936 בשנת  תרצ”ו,  מאורעות  פרוץ  לאחר 
כמפקד  בלעדי.  באופן  ב”הגנה”  בשכר  לעבוד  סלע 
גדוד הנוער, היה סלע אחראי לאימונם של המגויסים 
החדשים ולהוצאתם לפעילות, על-פי הצורך. בשנת 
השדה”  ב”פלוגות  מפקדים  קורס  סלע  עבר   1938
)פו”ש( בחניתה. במסגרת שירותו במקום, השתתף 
במספר פעולות תחת פיקודו של “הידיד” אורד וינגייט. 

עם תום הקורס שב סלע לפיקוד על גדוד הנוער.
מלכה  את  לאישה  סלע  אהרון  נשא   1938 במארס 
עם  מקנדה.  ארצה  עלתה  אשר  בורודיצקי,  לבית 
הזמן, נולדו לזוג שלושה ילדים - בן ושתי בנות. בנו 
הבכור, חיים, נפל בקרב במלחמת לבנון בשנת 1982 

כשהוא בדרגת אלוף-משנה. 

גויס סלע למנגנון הקבע של ה”הגנה”.  בשנת 1939 
הידיעות”  “שירות  מקימי  בין  היה  הראשון  בתפקידו 
)ש”י( של ה”הגנה”, שהפך לזרוע הביון של הארגון. 
הארצית  המסגרת  כמזכיר  בתחילה  שירת  סלע 
את  להקים  נשלח  קצרה,  תקופה  ואחרי  הש”י,  של 
האחריות  הוטלה  שעליו  הש”י,  של  התיכון”  “הגליל 
לאיסוף מודיעין בשטח שבין תל-אביב לחיפה. לאחר 
הש”י  על  לפקד  עבר  הגליל,  הקמת  שהסתיימה 
בחיפה וב”גליל הצפון”. בתפקיד זה שירת עד לשנת 

.1946
כמפקד הש”י בחיפה ובצפון, היה סלע אחראי לאיסוף 
ועל  הערבים  על  הבריטיים,  הכוחות  על  מודיעין 
זו החל את היכרותו  והלח”י. בתקופה  חברי האצ”ל 
המגוונת  האוכלוסייה  על  הצפון  אזור  עם  העמוקה 
שחיה בו, היכרות שעמדה לו כאשר שירת, בהמשך 
כמו  הארץ.  בצפון  המשטרה  מחוזות  כמפקד  דרכו, 
כן, מהווה שירותו בש”י את הבסיס לניסיונו של סלע 
לאיסוף  אחראי  שהיה  מאחר  המשטרה,  בעבודת 
מבין  מודיעים  ולגיוס  המנדט  משטרת  על  מודיעין 
השוטרים הבריטיים והערביים. שנות שירותו כמפקד 
בש”י היו סוערות ורצופות באירועים. בין היתר, היה 
אשר  המודיעיניות  הידיעות  לאיסוף  אחראי  סלע 
אפשרו את מבצע חילוץ המעפילים ממחנה המעצר 
על  הרדאר  תחנות  פיצוץ  פעולות  את  בעתלית, 

הכרמל ואת טיבוע אניית המעפילים “חנה סנש”. 
של  הארצית  המפקדה  ראש  מינה   1946 בשנת 
לשמש  סלע  אהרן  את  סנה,  משה  ד”ר  ה”הגנה”, 
ד”ר  לצאתו של  עד  זה  מילא תפקיד  כשלישו. סלע 
סנה מהארץ בעקבות “השבת השחורה”. לאחר מכן, 
ב”מוסד  חודשים  שירת אהרון סלע במשך כשמונה 

לעלייה ב’ “ ועסק בארגון העלאת מעפילים ארצה.
לקראת סוף שנת 1947, החלה ההיערכות במוסדות 
היישוב לקראת עזיבת הבריטים והקמתה של מדינה 
במחלקה  הוצב  סלע  אהרון  ישראל.  בארץ  יהודית 

אהרון סלע כקצין משטרה בנמל חיפה, ספטמבר 1949.
באדיבות משפחת סלע

מפקד מחוז טבריה, אהרון סלע, והמפכ״ל יחזקאל סהר.
באדיבות משפחת סלע



לקצין  בכפוף  עבד  שם  הסוכנות,  של  המדינית 
שלימים  סהר,  יחזקאל  המנדט,  למשטרת  הקישור 
ישראל.  הכללי הראשון של משטרת  למפקח  מונה 
סלע עסק בעבודת מטה לקראת הקמתו של משרד 
הביטחון, וכן היה חלק מ”צוות ההקמה” של משטרת 
שירת  המדינה,  הקמת  על  ההכרזה  לאחר  ישראל. 

סלע למשך תקופה קצרה כמפקד מחנה מטכ”ל.
יצא אהרון סלע לשליחות באירופה  באוגוסט 1948 
חוץ  “גיוס  במסגרת  לצה”ל,  מתנדבים  גיוס  לשם 
הים,  בחיל  הוצב  ארצה,  שובו  עם  )גח”ל(.  לארץ” 
אך זמן קצר לאחר מכן, ב-1 במארס 1949, התגייס 
למשטרת ישראל. לסלע הוענקה דרגת “סגן מפקח 
מחוזי”, המקבילה לרב-פקד. באוגוסט 1949 הועלה 
סלע לדרגת “מפקח מחוזי”, המקבילה לניצב-משנה. 

באותם  היה  אשר  טבריה,  במחוז  הוצב  סלע  אהרן 
מונה   1949 באוגוסט  וב-1  הקמה,  בשלבי  ימים 

שירותו  בתקופת  למפקדו. 
סלע  יישם  המחוז,  כמפקד 
המחוז,  ארגון  באופן  שינויים 
ובהם חלוקת משנה של שטח 
עמקים  צפת,  לנפות  המחוז 

ותת-נפת טבריה.
סלע  אהרון  מונה   1951 ביוני 
תפקיד  חיפה,  מחוז  למפקד 
שנת  סוף  עד  שירת  שבו 

 .1953
סלע  הגיש   1953 בנובמבר 
למפקח  התפטרותו  את 
הכללי, בשל מצוקה כלכלית 
במכתב  נקלע.  שאליה 
כי  סלע  מספר  ההתפטרות 
השכר הנמוך אינו מאפשר לו 

לקיים את משפחתו בכבוד. המכתב והתייחסויותיהם 
שר  ושל  סהר  המפכ”ל  של  והמבינות  האוהדות 
תנאי  את  נוגה  באור  מאירים  שטרית  המשטרה 
סלע  החמישים.  שנות  בראשית  במשטרה  השירות 
ישראל,  ממשטרת  בחופשה  חודשים  מספר  שהה 
במהלכה עבד כמנהל חברה לקידוח נפט של “סולל 
מצד  רב  מאמץ  שהושקע  לאחר  זאת,  עם  בונה”. 
מפקדי המשטרה לשכנע את סלע שלא לעזוב את 
שורות הארגון, נמצא פתרון והוא חזר בו מהתפטרותו 
אהרון  נשלח  שובו,  לאחר  במשטרה.  לשרת  ושב 
סלע, מטעם משטרת ישראל, להשתלמות במשטרת 
הברית,  בארצות  להשתלמויות  מכן,  ולאחר  לונדון, 

בקנדה ובמקסיקו.
הצפון  מחוז  למפקד  סלע  מונה   1954 באפריל 
במשטרה, מחוז חדש שהוקם בשנת 1953 במקום 
הגליל  על שטחי  חלש  החדש  המחוז  טבריה.  מחוז 

וכלל את הנפות צפת-כנרת, יזרעאל ועכו.
עם  סלע  התגורר  הצפון,  במחוז  שירותו  במהלך 

מפקד מחוז הצפון סלע סוקר מסדר בעת ביקור בתחנת עכו.
באדיבות משפחת סלע

מפקד מחוז טבריה, אהרון סלע, וראש הממשלה דוד בן 
גוריון מסיירים על גבי סוסים בגליל.

באדיבות משפחת סלע

סגל מחוז טבריה, בראשות מפקד המחוז 
אהרון סלע )יושב במרכז(.



טבריה.  שבמשטרת  השוטרים  במגורי  משפחתו 
נידחת”,  ל”ארץ  נחשבה בעת ההיא  וטבריה  מאחר 
מילא סלע תפקיד לא רשמי כמארחם של אח”מים 

ומפורסמים אשר ביקרו בעיר.
כמפקד המשטרה בצפון, היה סלע אחראי לביסוס 
שלטון החוק ומעמדה של משטרת ישראל אל מול 
אוכלוסייה מורכבת ומגוונת אשר כללה חברי קיבוצים, 
ועוד. סלע  ערבים, דרוזים, עולים חדשים במעברות 
רבות  ועשה  חובותיו הרשמיים,  במילוי  לא הסתפק 

לשיפור הקשרים בין המשטרה לקהילה. סלע ביקש 
שונים,  ביישובים  שרווחו  חברתיות  נורמות  לשרש 
“בתוך הבית” מבלי  נפתרות  פליליות  לפיהן עברות 
לערב את המשטרה. בין היתר, הרבה סלע להרצות 
בזמנו  וזאת,  הצפון,  בקיבוצי  המשטרה  עבודת  על 
הפרטי וללא כל תמורה. קשריו וניסיונו מימי שירותו 
המיעוטים  בני  מול  אל  בעבודתו  גם  לו  סייעו  בש”י 
בצפון. סלע יצר מערכת יחסים יוצאת דופן עם ראשי 
המגזרים הערבי והדרוזי, עד כדי כך שהפך למקובל 
בין  סכסוכים  בפתרון  מסייע  אשר  כ”בורר”,  עליהם 

חמולות ובארגון “סולחות”.
סיפור אופייני מספרת נילי נאור, מי שהייתה מזכירתו 
ביריבות  לפתרון  הביא  “סלע  סלע:  אהרון  של 
עקובה מדם ששררה בין שתי חמולות ערביות 
היה  ה’סולחה’  לטקס  המיועד  ביום  בצפון. 
סלע מאושפז בבית חולים, אך ראשי החמולות 
הבהירו כי ה’סולחה’ לא תוכל להתקיים בלעדיו. 
בהליקופטר, שם השתתף  למקום  הוטס  סלע 

ב’סולחה’ ובסיומה הוחזר לבית החולים.”
באוקטובר 1958 מונה סלע לתפקיד ראש אגף ארגון 
האגף,  כראש  ניצב.  לדרגת  והועלה  הארצי  במטה 
היה סלע אחראי על כוח האדם במשטרה, על תחום 

מפקד המחוז הצפוני אהרון סלע וסגן ראש הממשלה השר יגאל 
אלון בעת סיור בצפון.

באדיבות משפחת סלע

ראש אגף הארגון אהרון סלע, הנשיא יצחק בן צבי והמפכ״ל 
יוסף נחמיאס בבית הנשיא.



ההדרכה ועל תחומי התנועה והשיטור. בתפקידו זה 
נטל חלק מרכזי בגיבוש הרפורמות אשר יזם המפכ”ל 
ליישום  האחריות  כן,  על  יתר  נחמיאס.  יוסף  דאז, 
מתכניותיו  נבעו  אשר  הרבים,  הארגוניים  השינויים 
של נחמיאס, הוטלה על סלע. תקצר היריעה מלמנות 
אך  זו,  בתקופה  שבוצעו  והשינויים  החידושים  את 
שניים מהבולטים ביניהם היו הקמתו של בית הספר 
שיטות  של  ואימוצן   1958 בשנת  בכירים  לקצינים 
חדשות בתחומי השיטור והתנועה, שהמרכזית שבהן 
נחמיאס”, שסלע  “רפורמת  המקופים”.  “שיטור  היא 
היה שותף בכיר למימושה, היוותה מהפכה של ממש 

בתולדותיה של משטרת ישראל. 
בשנת 1960, לאחר הבאתו לארץ של הפושע הנאצי 
אגף  על  לשמירתו  האחריות  הוטלה  אייכמן,  אדולף 
הארגון. כראש האגף, הורה אהרון סלע על הקמת 
במשך  אייכמן  את  אבטחה  אשר  “אייר”,  יחידת 

חקירתו, משפטו ומאסרו עד להוצאתו להורג. 
בינואר 1963, בעודו משרת כראש אגף ארגון, מונה 
סלע לעמוד גם בראש אגף החקירות. הוא מילא את 

שני התפקידים במקביל במשך מספר חודשים.
המחוז  למפקד  סלע  אהרון  מונה   1963 באוגוסט 
הצפוני. מחוז זה, שהוקם כחלק מהשינויים הארגוניים 
שיזם המפכ”ל נחמיאס, איחד את שטחיהם של מחוז 
חיפה ומחוז הצפון עם חלקים ממחוז המרכז שפורק. 
מינויו למפקד המחוז הצפוני היה בעבורו מעין “שיבה 
משירותו  היטב  שהכיר  ולתפקיד  לאזור  הביתה”, 
במשטרה ובהגנה. ניסיונו הרב, היכרותו האינטימית 

עם הצפון ותושביו, כמו גם משך הזמן הארוך שניתן 
לכהונתו, הביאו את כוחות המשטרה שתחת פיקודו 
הביאה  לדוגמה,  משמעותיים.  להישגים  סלע  של 
פעילות המשטרה בשנתיים הראשונות לכהונתו של 
סלע במחוז הצפוני לירידה ניכרת בשיעור הפשיעה 
החמורה בעיר חיפה ולעלייה בשיעור תיקי החקירה 
מתפיסתו  היתר,  בין  נבעה,  זו  הצלחה  המפוענחים. 
את הטיפול בעבריינות הנוער כגורם מרכזי המשפיע 
הגבירה  פיקודו,  תחת  אחרות.  פשיעה  תופעות  על 
משטרת המחוז הצפוני את פעילותה למניעת עבריינות 
שכזו, תוך שילוב פתרונות מתחומי הרווחה והחינוך. 
את  שכללה  “טהורה”  משטרתית  פעילות  לצד  כך, 
וחיזוק  הנוער במחוז, הגברת האכיפה  חיזוק מחַלק 
תחום המודיעין הפלילי, הופעלה גם תכנית חינוכית 
שנועדה למנוע את עבריינות הנוער. תכנית זו כללה 
מגוון פעילויות חינוכיות בבתי ספר, הפעלת מועדוני 

נוער ועוד. 
נושא נוסף שהיה קרוב לִלבו של סלע היה המאבק 
לנושא  להתייחס  הקפיד  הוא  בדרכים.  בקטל 
הסברה  תכניות  יזם  וכן  שערך  עיתונאים  במסיבות 
ילדים בזהירות בדרכים,  וחינוך, אשר כללו הדרכת 
עריכת תחרויות בנושא בין תלמידי בתי הספר וכיוצא 

באלה.
בין יתר תפקידיו, שב סלע לשמש כ”בורר” בסכסוכים 
שלום  להשכנת  והביא  ומשפחות,  כפרים  שבין 
במאבקים שנמשכו תקופה ארוכה. בעיקר יש לציין 
כנא  בכפר  בראשותו  שנערך  ה”סולחה”  טקס  את 

סגל המחוז הצפוני בראשות אהרון סלע.



שבע  בן  דמים  סכסוך  סיים  אשר   ,1967 בפברואר 
שנים בין שתי חמולות בכפר. טקס זה נחשב לגדול 

ביותר שנערך במדינה עד אז. 
בעקבות מלחמת ששת הימים, הורחב תחום אחריותו 
של המחוז באופן ניכר, עם הקמתה של נפת שומרון 
והעברת האחריות על רמת הגולן לנפת צפת/כנרת. 
הצפוני  והמחוז  ישראל,  משטרת  נדרשה  כן,  כמו 
בכלל זה, להגביר את עיסוקה בתחום ביטחון הפנים, 
בשל ניסיונות ארגוני הטרור הפלסטינים לכונן בסיס 
לביצוע  התארגנויות  ובשל  ושומרון  יהודה  בשטחי 
של  פעילותה  הצפון.  ערביי  בקרב  חבלנית  פעילות 
משטרת המחוז הצפוני, תוך שיתוף פעולה עם השב”כ 

ועם צה”ל, הביאו למיגור מוקדי הטרור בשומרון.

נעלם.  וכמעט  פחת  במחוז  החבלות  “מספר 
הדרך.  בתחילת  בעודן  נתפסו  התארגנויות 
אין זה מקרה, נעשית עבודה גדולה, ויש יסוד 

להאמין כי בתחום זה לא יבוא שינוי לרעה.”
אופיינה,  הצפוני  במחוז  סלע  של  כהונתו  תקופת 
אם כן, בשינויים רבים שעברו על המשטרה בצפון. 
שוטרות  של  העסקתן  בתקופתו  החלה  היתר,  בין 
הועבר  המחוז  ומטה  במחוז  ותנועה  סיור  בתפקידי 

מחיפה למשכנו הנוכחי בנצרת. 
אהרון  לקה  בעודו בלשכתו,   ,1971 בנובמבר  ב-16 
לאחר  כחודש.  למשך  ואושפז  לב  בהתקף  סלע 

שהתאושש, שב סלע לפקד על המחוז הצפוני.
לקראת סיום תפקידו של אהרון סלע כמפקד המחוז 
“הדבקת  כי  בעיתון  נכתב  למפכ”ל,  ומינויו  הצפוני 
פיקודיו בהתלהבות למעש הייתה לדוקטרינה 
תהיה  זו  כי  להניח,  ויש  הצפון,  במחוז 
כניסתו  עם  ישראל  משטרת  בכל  הדוקטרינה 

של סלע לתפקיד המפכ”ל.”

ניצב אהרון סלע ומפכ״ל המשטרה האיראנית, 1971.

מפקד המחוז אהרון סלע בטקס ״סולחה״ 
בכפר כנא, 3.2.1967.
באדיבות משפחת סלע

מפקד המחוז הצפוני סלע וניצב עמוס בן גוריון בעת 
ביקור בכפר ירכא, 1964.

באדיבות משפחת סלע

המפקח הכללי, רב-ניצב אהרון סלע.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



השוטר מספר 1
“העבודה המשטרתית היא לא משלח יד אלא 

שליחות”
פנחס  את  סלע  אהרון  החליף   1972 באוגוסט  ב-1 
משטרת  של  הרביעי  הכללי  למפקח  ומונה  קופל 
ישראל. עם מינויו, הוחלט על-ידי הממשלה כי כהונת 
המפקח הכללי תוגבל לארבע שנים, כפי שנהוג מאז. 
כתב  המשטרה  בראש  לעמוד  בסלע  הבחירה  על 
“מינויו של אהרון סלע כמפכ”ל  פורת:  בן  יוסף 
באהדה  נתקבל  ישראל  משטרת  של  הרביעי 
שתי  היו  מאחוריו  ובציבור.  המשטרה  בתוך 
עשרות שנים של ניסיון בפיקוד באזורים שונים 
בדרך  הארצי,  במטה  ובתפקידים  הארץ  של 
המיוחדת לו, של עשייה בלהט ובכל הלב, סחף 

עמו את האנשים.”
סלע:  אהרון  אמר  המפכ”ל  תפקיד  קבלת  בטקס 
אני  בשוטרים,  ומחסור  מצוקה  של  “בימים 
להגדיל  שכם  יטו  והכנסת  תקווה שהממשלה 
תפקידנו  את  נכונה  יעריך  ושהציבור  כוחנו 
וישתף עמנו פעולה, וחרף כל הקשיים, נעשה 
את כל אשר לאל ידינו ונוכל למלא תפקידינו 

כראוי.”
עם כניסתו לתפקיד, החל סלע בהובלת תהליך יסודי 
ביקש  סלע  ישראל.  במשטרת  ארגון-מחדש  של 
למקד את משטרת ישראל בביצוע תפקידי השיטור 
על  ושמירה  בפשיעה  לחימה  קרי:  ה”קלאסיים”, 
מלחמת  תוצאות  בשל  נפגעו  אשר  הציבורי,  הסדר 
ששת הימים וההתמודדות עם הטרור הפלסטיני שבא 
לאחריה. דוגמה מובהקת לכך ניתן לראות בהוראתו 
של סלע לחזק את מחוז תל-אביב, אשר הפשיעה בו 
עלתה באופן משמעותי לאחר מלחמת ששת הימים. 
הצעד המרכזי והבולט ביותר בעניין זה היה העברתה 

של פלוגת משמר הגבול מרצועת עזה לתל-אביב. על 
פלוגה י”ג, בפיקודו של סגן-ניצב פנחס שחר, הוטלה 
פשיעה  של  תופעות  כנגד  בעיר  לפעול  המשימה 
ובריונות, על-מנת להגביר ביטחונם של תושבי העיר. 
תל-אביב  למחוז  הגבול  משמר  לוחמי  של  כניסתם 

הגדילה באחת את מספר השוטרים שבשטח העיר, 
תוך הקניית יכולות מבצעיות חדשות למפקדי המחוז.
במקביל, ראה סלע בשיפור תנאי השירות במשטרה 
תנאי הכרחי להשגת יעדי הארגון. הוא ביקש להביא 
להעלאה בשכר השוטרים וכן להעניק הטבות שונות 
למתגייסים למשטרה. לאחר כניסתו של סלע לתפקיד 
בהכנתה  שהוחל  תכנית,  האוצר  אישר  המפכ”ל, 
דירות לשוטרים  יוקצו  קופל, שבמסגרתה  בימי  עוד 
המשרתים באזור תל-אביב ויוענקו הלוואות ומענקים 
שונים. צעדים אלה ונוספים שיזם סלע נועדו להביא 
ותדמיתה  המשטרה  של  תפקודה  באופן  למהפך 

שר המשטרה שלמה הלל מעניק לרב-ניצב אהרון סלע 
את נס המשטרה, עם מינוי למפכ״ל הרביעי, 31.7.1972.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

טקס מינויו של אהרון סלע למפקח הכללי, 
.31.7.1972

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

רב-ניצב אהרון סלע מרים כוסית, בטקס 
מינויו למפכ״ל, 31.7.1972.



ומקצועי  איכותי  אדם  כוח  משיכת  על-ידי  בציבור 
לשירות בשורותיה.

פירות לעמלו.  זכה סלע לראות  לא  למרבה הצער, 
ב-23 בספטמבר 1972, במהלך רכיבה על אופניים, 
בגיל  נפטר  סלע  אהרון  קטלני.  לב  בהתקף  לקה 
כמפקח  ממינויו  מחודשיים  פחות  וארבע,  חמישים 

הכללי.
משטרת  את  היכה  סלע  אהרון  של  הפתאומי  מותו 
ישראל בתדהמה. שר המשטרה, שלמה הלל, ספד 
משטרת   - הגדולה  “משפחתך  אלו:  במילים  לו 
להאמין  ממאן  הלב  היום.  אבלה   - ישראל 
ופתאומיותו...  אכזריותו  האסון,  עוצמת  בשל 
מרובות  נטיעות  אותן  מכל  ליהנות  זכית  לא 
שנטעת במשטרה בתקופה הקצרה בה כיהנת 

כמפכ”ל... סלע אדיר נעקר מתוכנו.”
בפתח הדוח השנתי של 1972, אשר פורסם חודשים 
ייחד שאול רוזוליו, המפכ”ל  ספורים לאחר פטירתו, 

המכהן, ִפסקה לזכר אהרון סלע:
רב  של  זכרו  את  מכבדת  ישראל  “משטרת 
הזכויות  ובעל  המעש  איש  ז”ל,  סלע  א’  ניצב 
אהב  הוא  הלאומי.  הביטחון  במגזר  הרבות 

וראה  ונפשו  מאודו  בכל  ישראל  משטרת  את 
ביותר;  חשובה  ציבורית  שליחות  בעבודתו 
לעצמו מצא בה מטרת חיים שמילאה את כל 
אך  והתכניות שהגה,  רבות המחשבות  ישותו. 
הוא נגדע בטרם עת, בטרם שהיה סיפק בידו 

לממש אותן.”
ללימודי  הארצי  בית הספר  נקרא   1974 באוקטובר 
משטרה בשפרעם על שם רב-ניצב אהרון סלע ז”ל.

המפכ״ל החדש, אהרון סלע, הנשיא זלמן שז״ר, שר המשטרה שלמה הלל 
והמפכ״ל היוצא פנחס קופל בבית הנשיא.



המפכ״ל אהרון סלע ושר המשטרה שלמה הלל בסיור.

חטיפת הספורטאים במינכן - 5.9.1972
ביום העשירי לקיומם של המשחקים האוליפיים במינכן, חדרה חולייה של פלג “ספטמבר 
השחור” של ארגון  הפת”ח למגורי המשלחת הישראלית. המחבלים רצחו שני ספורטאים 
ולקחו תשעה נוספים כבני ערובה. בתמורה לשחרורם, דרשו המחבלים את שחרור חבריהם 
הכלואים בישראל. משטרת מערב גרמניה ניסתה לבצע פעולת חילוץ שנכשלה, ובמהלכה 

רצחו המחבלים את כל תשעת בני הערובה.

מפקד מחוז הצפון סלע לפני טיסה על מטוס קרב ״מטאור״, במהלך ביקור בחיל האויר.
באדיבות משפחת סלע



סגל הפיקוד של משטרת ישראל באמצע שנות החמישים, בראשות 
המפכ״ל יחזקאל סהר. מפקד מחוז הצפון סלע יושב ראשון מימין.

באדיבות משפחת סלע

מפקד מחוז צפון, אהרון סלע, ומפקד משמר הגבול פנחס קופל בעת סיור משותף.
באדיבות משפחת סלע



מפקד מחוז טבריה סלע והמפכ״ל יחזקאל סהר בעת סיור ביחידת משמר הגבול.
באדיבות משפחת סלע

מפקד מחוז טבריה אהרון סלע וקצינים מהמחוז.
באדיבות משפחת סלע



תעודת זהות
מפכ״ל מספר: 5

שם: שאול רוזוליו
שנת לידה: 1923

מקום לידה: תל-אביב
שנת גיוס למשטרה: 1948
תקופת הכהונה כמפכ״ל: 

29.12.1976 - 1.11.1972
שרי משטרה בתקופתו: 

שלמה הלל

ראשי ממשלה בתקופתו: 
גולדה מאיר, יצחק רבין

תאריך פטירה: י״א באדר ב׳, 
התשנ״ב 16.3.1992



 נדבך על נדבך - מי האיש

בנם   .1923 בשנת  בתל-אביב  נולד  רוזוליו  שאול 
הבכור של דוד רוזוליו, לימים ממקימי משרד מבקר 
המדינה ומי שהיה נציב שירות המדינה הראשון, ושל 
דורה לבית ארלוזורוב )אחותו של חיים ארלוזורוב(, 
ומחנכת  מעבדת  מלחינה,  ולמוסיקה,  לנגינה  מורה 
מוערכת. בני הזוג עלו ארצה בראשית שנות העשרים 
מברלין. ביתם, בתל-אביב ואחר כך בירושלים, היווה 
דני  אחיו,  מספר  הבית  על  ומוסיקה.  תרבות  מרכז 

רוזוליו ז”ל:
אחד  הייתה  המוסיקה  בו  בבית  גדל  “שאול 
רוזוליו,  דורה  אמנו,  ופעילותו.  חייו  ממרכזי 
ספר  בבית  לימדה  למוסיקה,  מורה  הייתה 
רוזוליו,  דוד  אבינו,  ופסנתר...  מוסיקה  שיעורי 
היה, ליד עיסוקיו העיקריים - ביניהם היותו נציב 
שירות המדינה - אחד משני מבקרי המוסיקה 
הראשונים בארץ... אבינו היה פסנתרן מעולה. 
אמנו,  של  תלמידיה   - היום  כל  ניגנו  בביתנו 

בצוותא  ההורים  הילדים,  שלושת   - אנחנו 
למוסיקאים  מרכז  ביתנו  היווה  וכן  וביחידות, 

רבים.”
שאול רוזוליו למד בבית הספר “שלווה” וב”גימנסיה 
התגייס  דורו,  מבני  כרבים  בתל-אביב.  הרצליה” 
לקורס  ונשלח  ל”הגנה”   15 בן  בהיותו  רוזוליו  שאול 
מ”כים בחולדה, במהלכו נפצע קשה. לאחר שהחלים 

מפציעתו, נשלח לקורס מ”מים. 
אז,  של  לנוער  גיוס  נתיבי  שלושה  אז  “היו 
הצבא הבריטי, היה הפלמ”ח והייתה משטרת 
הקבע  בצבא  אנשים  כלל,  בדרך  היישובים. 

גויסו למשטרת היישובים... לשם גויסתי אני.”
רוזוליו  של  היותו  את  לנצל  ביקשו  ה”הגנה”  ראשי 
הרהוטה  האנגלית  ואת  עיניים  וכחול  שיער  בהיר 
בבסיסי  בקלות  להיטמע  לו  שאפשרו  נתונים  בפיו, 
להשיג  היה  יכול  כך  הבריטיים.  והמשטרה  הצבא 
לאימוני  הדרכה  וציוד  נשק  לאספקת  ולדאוג  מידע 
ה”הגנה”,  מוסדות  בהוראת   ,19 בגיל  ה”הגנה”. 
)ה”נוטרות”(  העבריים  היישובים  למשטרת  התגייס 
שנים  במהלך   .1946 לשנת  עד  כנוטר  שירת  שבה 
תתי-מפקחים  לקורס  הבריטים  בידי  נשלח  אלו 

במשטרת בית לחם.
בעקבות ה”שבת השחורה” )29.6.1946( והתדרדרות 
הקשר בין הארגונים היהודיים לבריטים, עזב רוזוליו 
את הנוטרות וגויס בחזרה לשורות מנגנון הקבע של 
ה”הגנה”. עם הקמת צה”ל, התגייס כקצין בדרגת סגן 

תעודת התלמיד של שאול רוזוליו.
באדיבות משפחת רוזוליו

סמל שאול רוזוליו וחבריו במשטרת היישובים 
העבריים, סוף שנות השלושים.

באדיבות משפחת רוזוליו



לחיל הים, אך כבר באוגוסט 1948 הועבר למשטרת 
נקרא  והוא  מפקח,  דרגת  נקבעה  לרוזוליו  ישראל. 
לסייע בבניית מערך ההדרכה המשטרתי. בראשית 
דרכו השתלב במשטרה בתחום ההדרכה בעבודת 
חומרים  ומגבש  מנסח  שהוא  תוך  הארצי,  המטה 

משטרתיים לכדי תורה ותיאוריה:
של  ההדרכה  תכניות  את  לכתוב  עלי  “הוטל 
קורסי הטירונים. ]היה[ חומר הדרכה שנשאר 
שהובא  חומר  המנדטורית,  המשטרה  מימי 

את  לקחת  היה  הראשון  האתגר  מאנגליה. 
החומר הזה, פלוס חומר שנלקח מחוברות או 
ספרות אמריקאית, פלוס חומר שהותאם ממה 
שסברנו שהשוטר העברי צריך לדעת. כל זה 
שעברית  לאנשים  הדרכה  לשיטות  מתורגם 
להם  שהיו  שלשום,  ארצה  שבאו  ידעו,  לא 
אותם  מגייסים  היו  הן,  שאילולא  בעיות  המון 
לצבא, תנאים סוציאליים קשים ביותר - אנשי 
מעברות. זה מן הניסים הראשונים שקרו פה, 
לקורס  דבר שישמש כבסיס  איזה  יצא  שמזה 
התכנית  נוצרה  בעצם  וכך  אז.  של  הטירונים 
קורס  כך  אחר  שנקרא  מה  של  הראשונה 

הטירונים.”
ההדרכה  בסיס  למפקד  רוזוליו  מונה   1951 בשנת 
של המשטרה בבית ליד. בהמשך אותה שנה הועבר 
בסיס האימונים אל בית הספר הארצי של המשטרה 
בשפרעם, שם שירת רוזוליו כסגנו של מפקד הבסיס, 
בנובמבר  הראשי.  ההדרכה  וכמפקד  ַּכהן,  ֶמקסי 
נערך,  זו  בתקופה  הספר.  בית  למפקד  מונה   1951
בבית  הראשון  המשטרה  קציני  קורס  פיקודו,  תחת 

הספר הארצי של משטרת ישראל. 

שאול רוזוליו, יושב מימין, בקורס קציני המנהלה הראשון במשטרת ישראל.
באדיבות משפחת רוזוליו

מפקח שאול רוזוליו מדריך חניכי קורס שיטור בירי.
באדיבות משפחת רוזוליו



בדרגה  רוזוליו  הועלה   ,29 בן  והוא   ,1952 בשנת 
והפך לראש המחלקה )דרגה המקבילה לסגן-ניצב( 
נשלח  רוזוליו  המשטרה.  בתולדות  ביותר  הצעיר 
ובסקוטלנד  אנגליה  במשטרת  השתלמות  לשנת 
יארד, התנסות אשר השפיעה על התנהלותו כמפקד, 
ועל אמונתו בחשיבות ההתמקצעות. עם שובו ארצה, 
בשנת 1953, הוצב כראש מחלקת ההדרכה במטה 

הארצי. 

מפקד בית הספר הארצי, שאול רוזוליו, וראש הממשלה 
דוד בן גוריון בעת ביקור בבית הספר.

באדיבות משפחת רוזוליו

סגן ניצב רוזוליו כחניך בקורס לקצינים בכירים, 1959.
באדיבות משפחת רוזוליו

שאול רוזוליו, מפקד בית הספר הארצי,  עם ראש הממשלה דויד בן-גוריון, שר המשטרה בכור שלום שטרית והמפכ״ל יחזקאל 
סהר בטקס סיום קורס הקצינים הראשון בבית הספר הארצי של המשטרה בשפרעם,  7.8.1952. 

באדיבות משפחת רוזוליו



פיקודיים,  שטח  לתפקידי  רוזוליו  עבר   1956 בשנת 
יותר,  ומאוחר  המרכז,  מחוז  מפקד  לסגן  מינויו  עם 
לסגן מפקד מחוז ירושלים. בשנת 1958 נשלח מטעם 
נועדה  אשר  כחלק ממשלחת  לאתיופיה,  המשטרה 
לסייע בהדרכת המשטרה המקומית. תחום הדרכת 
היותה  עובדת  את  היטב  מבטא  זרות  משטרות 
תורה  בנושאי  מתקדמת  הישראלית  המשטרה  של 
שביכולתה  כמי  לעמדתה  ביטוי  ומהווה  והדרכה, 

להביא תועלת לגופים דומים במדינות מתפתחות.
בשנת 1960, לאחר מעצרו של הצורר אדולף אייכמן, 
בית  הוא  אייר”,  “מחנה  למפקד  רוזוליו  שאול  מונה 

מעצר ג’למי, שם נכלא אייכמן עד למשפטו. 
הדרומי.  המחוז  למפקד  רוזוליו  מונה   1962 בשנת 
השינויים  במסגרת   1958 בשנת  שהוקם  זה,  מחוז 
הארגוניים שביצע המפכ”ל יוסף נחמיאס, היה הגדול 
בצפון  יונה  מכפר  והתפרס  המשטרה  מחוזות  מבין 
ועד לאילת בדרום. המחוז חולק לארבע נפות: נפת 
ירושלים, נפת השרון, נפת רמלה/רחובות ונפת הנגב, 
שכמיליון תושבים התגוררו בהן לקראת אמצע שנות 
השישים. עם עשרות אלפי תיקים שנחקרו בו, היה 
הפעיל שבמחוזות. לשם התמודדות  הדרומי  המחוז 
בתקופת  הוקמו  שבמחוז,  המיוחדים  האתגרים  עם 
כהונתו של רוזוליו, בין היתר, מחַלקי בילוש ויחידות 
עיקוב, הורחב הטיפול בעבריינות נוער, שופרו שירותי 

הקשר והתקיימה פעילות מודיעינית נרחבת. 
מלחמת  התחוללה  המחוז  כמפקד  שירותו  במהלך 
המחוז  נדרש  המלחמה,  בעקבות  הימים.  ששת 
הדרומי להקים נפה חמישית, היא נפת יהודה, וליטול 
כנגד הטרור הפלסטיני, אשר  חלק במאבק הקשה 
החל לפעול ביתר שאת. שאול רוזוליו שירת כמפקד 

המחוז הדרומי עד לשנת 1970.

אגף  כראש  רוזוליו  שירת   1972-1970 השנים  בין 
מונה   1972 באוגוסט  ב-1  הארצי.  במטה  הארגון 
הרביעי.  המפכ”ל  סלע,  אהרון  תחת  המפכ”ל,  לסגן 
עת  בטרם  פטירתו  לאחר   ,1972 בנובמבר  ב-1 
רוזוליו  מונה  לב,  מהתקף  סלע  אהרון  המפכ”ל  של 

למפקח הכללי החמישי של משטרת ישראל. 

מפקד המחוז הדרומי שאול רוזוליו, המפכ״ל פנחס 
קופל ואלוף פיקוד המרכז עוזי נרקיס בירושלים ביום 

שחרורה, 7.6.1967.
באדיבות משפחת רוזוליו

שאול רוזוליו והנשיא יצחק בן צבי.
באדיבות משפחת רוזוליו

מפקד המחוז הדרומי שאול רוזוליו מעניק 
ציון לשבח לקצין המשטרה מנשה גולן.

באדיבות נצ״מ )בדימ.( מנשה גולן



מפקד המחוז הדרומי, שאול רוזוליו, עם ראש עיריית ירושלים מרדכי איש שלום, 1963.
באדיבות משפחת רוזוליו

טקס מינויו של שאול רוזוליו למפכ״ל, 1.11.1972.



השוטר מספר 1 
שיטור  של  שונים  בתחומים  ובקיא  פעיל  ניסיון  רווי 
והיבטים מורכבים של הקיום הישראלי, הגיע שאול 
ובשלות  מגובש  חזון  עם  המפכ”ל  לתפקיד  רוזוליו 
הדרכה  חומרי  שכתב  כמי  ניסיונו,  את  מקצועית. 
הארגון  על  לחשיבה  עמו  הביא  הפעלה,  ותורות 

כאשר עמד בראשו:
מאוד  היא  עיסוקיה,  מהות  בגלל  “משטרה, 
הרבה  עם  גוף  להנחיות.  וקשורה  צמודה 
ומעורבת  אינרציה... המשטרה כל-כך מעורה 
שמותר  מה  בין  שהגבול  עד  דברים  מני  בכל 
שימוש  רק  לא  הדק.  מן  דק  הוא  ומה שצריך 
בכוח, היבטים רבים, גודש התפקידים. במצבים 
להישען  נוטים  גדולים  כל-כך  גופים  כאלה, 
על חומרים כתובים. זה כמובן טוב מפני שזה 
מני חריגות... אבל...  הגוף מפני כל  שומר על 
מהלך מחשבה כזה מפריע להתקדמות... אותי 
גמישה  תהיה  גם  שמשטרה  הבעיה  עניינה 
ולצד  מגיב,  רק  ולא  יוזם,  גוף  להיות  מספיק. 
זה להיות גוף שמור בלי חריגות... אתה רוצה, 
שהיחידות  הגבוהות,  הפיקוד  ברמות  כשאתה 
יתנהלו באופן אחיד, אבל, מאידך לא היה שום 
משטרת  ובין  תקווה  פתח  משטרת  בין  דמיון 
הסתגלות  לצד  אחידות  כלומר  באר-שבע. 
הבסיס  אתגר.  היה  זה   - המשתנים  לצרכים 
היה איתן ומוצק ללא התפשרות אבל בשוליים 

של הגמישות נתתי הרבה מאוד יד חופשית.”
בהתנהלותו בקרב אנשי המשטרה, פקודים וקצינים 
נטול  מקצועי  סגנון  על  רוזוליו  שאול  שמר  כאחד, 
גינוני קרבה בנוסח הישראלי המקובל. רוזוליו הקפיד 

בכבודם של כל מי שעבד למולם. 

“רוזוליו שייך לאותו סוג מפקדים מהאסכולה 
הבריטית, הסבורים כי החנופה לפקודיהם אינה 
מפקודיו  מישהו  אם  מה?  אלא  צביעות.  אלא 
זקוק לגיבוי על מעשה שעשה על-פי הוראותיו, 

רוזוליו הוא האיש שיילחם עבורו עד הסוף.”
“העסיק אותי...מקומה של המשטרה במערכת 
בהרגשה שהמשטרה  תמיד  חייתי  השלטונית. 
באופן  השלטון  תהליך  על  משפיעה  איננה 
אחד  ולכן  למאווייה.  לא  למטלותיה,  המתאים 
לקבוע שקולה  הוא  לעשות  שניסיתי  הדברים 
בשלטון  יותר  הרבה  ישמע  המשטרה  של 

הכללי.” 
בראשית שנות השבעים ניצבה המשטרה בפני אתגר 
הישראלית  בחברה  התפתחויות  מחד,  משמעותי. 
את  חייבה  אשר  הפשיעה,  להשתכללות  הביאו 
סמים  כגון:  חדשים,  בתחומים  לעסוק  המשטרה 
ועֵברות  קשים, פשיעה מאורגנת, שחיתות שלטונית 
כלכליות. כמו כן, התקדמות מדעית העמידה לרשות 
שהצריכו  משוכללים,  וניהול  חקירה  כלי  המשטרה 
כוח אדם מיומן להפעלתם. מאידך, איכותם הממוצעת 
יחסית,  לנמוכה  נחשבה  זו  בתקופה  השוטרים  של 
ומעטים מהקצינים היו בעלי השכלה אקדמית. הדבר 
הקשה על ההתמודדות עם האתגרים החדשים, ואף 
עלה החשש כי מערכות ממשלתיות שונות ייטלו על 
עצמן את הטיפול בתחומי עיסוק משטרתיים, בשל 

יתרונן בכוח אדם מקצועי ואיכותי.
בניסיון לשנות את פני הדברים, יזם המפכ”ל שורת 
צעדים שזכו לכינוי “רפורמת רוזוליו”. רפורמה זו, כפי 
לשינוי משמעותי במשטרת  הביאה  להלן,  שתפורט  המפכ״ל רוזוליו ונשיא המדינה אפרים קציר.

המפכ״ל שאול רוזוליו והרמטכ״ל דוד אלעזר.
באדיבות משפחת רוזוליו



ישראל והחלה בתהליכים הנמשכים עד לימינו. 
ראשית, שם רוזוליו דגש רב על-פיתוח מדעי וטכנולוגי 
במשטרה. הוא דאג להקצאת תקציבים, שבעזרתם 
בתחומי  שיטות  ופותחו  כלים  נרכשו  מחקר,  נוהל 
הזיהוי הפלילי, הוקמה יחידה למחקר ולפיתוח ועוד. 

על  ויותר  יותר  בעבודה  להתבסס  “מחובתנו 
ועל שיטות מדעיות. עשרות  כלים מתוחכמים 
מחקרים וסקרים נערכו על-ידי המשטרה ועל-

המשטרה,  הזמנת  על-פי  מחקר,  מוסדות  ידי 
בנושאי קרימינאליסטיקה, ארגון, בטיחות, כוח 

אדם, תנועה, עמדות הציבור, עמדות השוטרים 
ועוד... המחקרים... חייבו רכישת ציוד מתוחכם 
ויקר, שהיה חיוני לקידום המשטרה בכל שטחי 
עבודתה, ושיכול היה לבוא במידה מסוימת, גם 

במקום כוח אדם חסר.”
חלקה העיקרי של הרפורמה אשר יזם רוזולויו הייתה 
נועדה  אשר  )גר”ש(,  שכבתי”  הרב  “הגיוס  תכנית 
להתאים את איכות כוח האדם במשטרה במהירות 
גויסו  זו,  תכנית  על-פי  ניצבה.  בפניהן  למשימות 
משפטים,  כגון  שונים,  התמחות  בתחומי  אקדמאים 

המפכ״ל שאול רוזוליו וראש הממשלה יצחק רבין סוקרים מסדר כבוד במהלך ביקור ראה״מ במטה הארצי, 15.1.1975.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפכ״ל רוזוליו מבקר בנתניה, 1974.
באדיבות משפחת רוזוליו

המפכ״ל היוצא שאול רוזוליו והמפכ״ל הנכנס חיים תבורי 
מרימים כוסית בתום טקס מינויו של תבורי, 30.12.1976.

באדיבות משפחת רוזוליו



לתפקידי  צבא  קציני  וכן  ומדעים,  חשבון  ראיית 
קצונה ייעודיים לתחומי עיסוקם. מלבד הצורך באיוש 
לחקירות  ביחידה  חוקרים  כגון  מקצועיים,  תפקידים 
הונאה או מדענים בזיהוי הפלילי, נועד הגר”ש לשפר 
“דם חדש” למערכת  הזרמת  על-ידי  את המשטרה 

ועידוד חשיבה יצירתית וחדשנית. 
והוביל  עצומה  בהערכה  רוזוליו  את  זיכה  הגר”ש 
האזרח  מצד  הן  המשטרה,  של  ביכולותיה  להכרה 
בתוך  מאידך,  ממשלתיים.  גורמים  מצד  והן  הקטן 
ובנחיצותה,  בחשיבותה  הכרה  בצד  המשטרה, 
עוררה התכנית גם התמרמרות ותסכול בקרב אלה 
לנוכח  המשטרתית,  במערכת  בהדרגה  שצמחו 
כניסתם של רבים שקודמו במהירות לדרגות בכירות. 
המפכ”ל רוזוליו עמד על חיוניותה של התכנית, על-

אף מורכבותה: 
לביקורות  זכיתי  הצליח.  שפשוט  מהלך  “זהו 
אבל בשבילי זה היה סימן שזה אמיתי. זו הייתה 
כרוכה  איברים  והשתלת  איברים,  השתלת 
מספיק  חזק  הגוף  אם  השאלה  ואז  בדחייה, 
ומת.  אותו  דוחה  או שהוא  ומקבל את השתל 

והגוף היה חזק!”
שאול  של  למינויו  הראשונה  התקופה  במהלך  אם 

בארגון,  שינויים  עריכת  על  הדגש  הושם  רוזוליו 
נצבעה  לכהונתו  השנייה  השנה  שבמהלך  הרי 
העשייה המשטרתית באירועי מלחמת יום הכיפורים 

והשלכותיה. 
עם פרוץ המלחמה, ב-6 באוקטובר 1973, הפנתה 
לתמיכה  רבים  משאבים  מַידי  באופן  המשטרה 
בלחימה. המפכ”ל הכריז על גיוס כללי ועל הפעלת 
המערך המשטרתי לשעת חירום. מערך זה התבסס 
על-פיזורם של אנשי המשטרה, כולל שוטרי המטות 
וחניכי הקורסים המשטרתיים, בבסיסים הממוקמים 
השונות  ברמות  המפקדות  האוכלוסייה.  בקרבת 
פעלו בשיתוף פעולה עם צה”ל, הג”א, מל”ח ופס”ח 
סייעה  המלחמה  במהלך  המקומיות.  הרשויות  ועם 
אזרחי  ורכב  מילואים  אנשי  בגיוס  לצבא  המשטרה 
אל  הכוחות  הובלת  לצורך  התחבורה  נתיבי  ובפינוי 
באכיפת  המשטרה  עסקה  כן  השונות.  החזיתות 
הוראות ההאפלה ובאבטחת מתקנים רגישים. לוחמי 
המלחמה  בזמן  עסקו  הלבנון  בגבול  הגבול  משמר 
בסיכול ניסיונות חדירה חוזרים ונשנים של מחבלים 
פלסטיניים, אשר שאפו לנצל את דילול כוחות צה”ל 

בגזרה זו.
שוטרים רבים עברו לחיות בתנאי קסרקטין ולעבוד 

שגריר ישראל במקסיקו, שאול רוזוליו, מגיש את כתב האמנה לנשיא, חוזה לואיס פורטיו.
באדיבות משפחת רוזוליו



במתכונת שלדית. הדבר הוליד את הצורך בעשייה 
רחבת היקף בתחום הלוגיסטי: דאגה למזון, לאספקה 

הולמת של כלי נשק ועוד. 
נדרשה  האש  הפסקת  על  החתימה  לאחר  גם 
המשטרה להמשיך ולפעול במתכונת מאומצת. זאת, 
הן בשל עלייה בעבריינות, בעיות בתנועה בכבישים, 
והן עקב הבחירות  לוויה  וטכסי  ריבוי אירועי מחאה 

לכנסת השמינית אשר נערכו בסוף שנת 1973.
בלטה   1974 שנת  אורך  “לכל  כי  מתאר  רוזוליו 
בכל מערכות  הכיפורים  יום  השפעת מלחמת 
המשטרה  זו  הייתה  כרגיל  במדינה...  החיים 
שצריכה הייתה לעמוד בשורה הראשונה, פנים 
אל פנים, מול ביטויים של מרירות, של אלימות 

ושל הפקרות.”

בפעילות  עלייה  נלוותה  המלחמה  של  לתוצאותיה 
ארגוני הטרור הפלסטיניים ובהתקפות כנגד אזרחים 
בתקופה  הטרור  בהתקפות  החמורה  ישראליים. 
מחבלים  כאשר   ,1974 במאי  ב-15  התרחשה  זו 
מארגון “החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין” חדרו 
מכן  לאחר  אותה.  ורצחו  במעלות,  משפחה  לבית 
נרצחו  כולו  באירוע  ביישוב.  בית ספר  על  השתלטו 

ושלושה  עשרים  מהם  אזרחים,  ושמונה  עשרים 
חורב”,  “ועדת  הוקמה  אסון מעלות  ילדים. בעקבות 
אשר חקרה את פרטי האירוע. אימוץ מסקנותיה של 
בסדרי  קיצוני  לשינוי  הוביל  הממשלה  בידי  הוועדה 

השמירה על ביטחון המדינה. 
צה”ל היה עסוק באותם ימים בשיקום כוחותיו לאחר 
חידוש  של  לאפשרות  ובהיערכות  הקשה  המלחמה 
מצבו  מאידך.  המתמשך  הטרור  וגל  מחד  הקרבות 
של צה”ל הוביל את הממשלה להטיל על משטרת 
ישראל את האחריות לביטחון הפנים במדינה. בכך 
מוטלת  שעליו  דו-תכליתי  לגוף  המשטרה  הפכה 
לתפקידי  במקביל  הטרור  סכנות  עם  ההתמודדות 
הסדר  על  שמירה  של  ה”קלאסיים”,  המשטרה 

הציבורי ולוחמה בפשיעה.
הביטחונית...  “המציאות  רוזוליו:  שאול  לדברי 
האחריות  את  להטיל  הממשלה  והחלטת 
על  ישראל  מדינת  בתחום  הפנים  לביטחון 
את  משמעותי  באורח  שינו  ישראל  משטרת 
אחריותה של משטרת ישראל לסדר הציבורי, 
ביטחון  לנושא  זה...  מושג  של  הרחב  במובנו 
הפנים ניתנה עדיפות ראשונה במעלה, ולעתים, 
בתחום  אחרים  חשובים  תפקידים  חשבון  על 
השירותים המשטרתיים הניתנים לאוכלוסייה.”
לשם כך, נדרשה היערכות מקיפה: הוקם “המשמר 
והביטחון  השיטור  אגף  הוקם  )משא”ז(;  האזרחי” 
במטה הארצי )לימים אגף המבצעים(; משמר הגבול 
קיבל מעמד של אגף במטה הארצי; הוקמה היחידה 
חבלה  יחידת  גובשה  וכן  )הימ”מ(;  בטרור  ללוחמה 

ארצית. 
של  הרעיון  בעצם  תמיכה  הביע  רוזוליו  שאול 
משתי  וזאת  פנים,  לביטחון  המשטרתית  האחריות 
צה”ל,  שנקרא  האדיר  הדוד  בן  “מול  סיבות: 
תמיד היינו הבן דוד הקטן... אני אמרתי שנהיה 
בן דוד קטן ורציני. לבנות את המערכות ככה 
גם  פנים  ביטחון  לנושאי  שלנו  שההתקרבות 
תיתן לנו יותר תקציבים. היה צריך לתכנן את 
זה ככה שמעורבותה של המשטרה גם תישא 

ביקור נשיא ארצות הברית ריצ’רד ניקסון - 16.6.1974
ב-16 ביוני 1974 הגיע נשיא ארצות הברית, ריצ’רד ניקסון, לישראל. היה זה ביקורו הראשון 
של נשיא אמריקני במדינה. על משטרת ישראל הוטלה האחריות הכוללת לאבטחה, לסדר 
“נשר”,  זה הוציאה המשטרה לפועל את מבצע  ולתנועה במהלך הביקור. לצורך  הציבורי 
תחת פיקודו של מפקד המחוז הדרומי דאז, חיים תבורי, לימים המפכ”ל השישי. אף על 
פי שלמשטרה ניתנה התראה קצרה, בת שישה ימים, להיערך לקראת הביקור, עבר ביקור 

הנשיא בהצלחה. 

אסון מעלות - 15.5.1974
בגל  הבולט  הפיגוע  היה  מעלות”  “אסון 
שהתרחש  הפלסטיני  הטרור  התקפות 
מיד לאחר מלחמת יום הכיפורים. ארבעה 
בארגון  חברים  פלסטיניים,  מחבלים 
החזית הדמוקרטית, חדרו מלבנון לאזור 
מעלות, שם רצחו שלושה בני משפחה, 
נמו  בו  ספר,  בית  לבניין  חדרו  כך  ואחר 
את שנתם תלמידים מצפת שהיו בטיול 
את  לחלץ  שנערך  ניסיון  במהלך  שנתי. 
עשרים  המחבלים  רצחו  הערובה,  בני 

ושניים מהילדים ושלושה ממוריהם. 



לעסוק  צריכה  משטרה  כלכלית...  תפוקה 
מסודרת...  דמוקרטית  במדינה  פנים.  בביטחון 
מערכת  ]יצירת[  הוא  המשטרה  של  תפקידה 
ביטחון לאזרח, ש’אני בביתי אוכל לגור בשקט’ 
-- בין אם מדובר בפושע, ובין אם מדובר על 

מחבל הפועל על רקע לאומני.”
אשר  האזרחי,  המשמר  כאמור  הוקם   1974 בשנת 
התפתח עם השנים והיה לחלק אינטגראלי וחיוני של 
משטרת ישראל. מה שהחל כהתאגדויות ספונטאניות 
בה  בעת  במשטרה,  לתמוך  שנועדו  אזרחים  של 
ניצבה מול עומס מטלות אדיר, מּוסד בהמשך תחת 
של  להקמתו  שנה  בתום  המשטרה.  של  הגג  קורת 
המשמר האזרחי התנדבו לשורותיו 60,000 איש. על 
הדרכה,  לספק  על-מנת  להתארגן  היה  המשטרה 
כן  אלו.  רבים  לאנשים  ורכב  מבנים  נשק,  ציוד, 
פיקוד  לצורך  רבים  קצינים  של  בגיוסם  צורך  נוצר 
מצה”ל,  בעיקר  גויסו  אלה  קצינים  המתנדבים.  על 

במתכונת הגיוס הרב-שכבתי.
על יעדי המשמר האזרחי מספר שאול רוזוליו: “אני 
ראיתי במשא”ז ארבעה דברים: ראיתי בו כוחות 
משטרת  של  רחבה  פרישה  בו  ראיתי  סיור; 
מעולם  שהמשטרה  נקודות  למאות  ישראל, 
במשא”ז  ראיתי  לפתוח;  מסוגלת  הייתה  לא 
נגד אלמנטים  טובים להגברת הסיוע  מקורות 
למשיכת  פוטנציאל  במשא”ז  ראיתי  פליליים; 
קצונה טובה למשטרה. זו הייתה קלאסיקה של 
עבודת משטרה נכונה - שקמה הקהילה ומגנה 
בעודה  לה  המפריעים  אלה  בפני  עצמה  על 
חזק  ארגון  של  מאוד  מוצק  שלד  על  נשענת 

ומסודר - משטרת ישראל.”

עוד  שנקבעה  החלטה  הימ”מ,  יחידת  הקמת  גם 
קודם להעברת האחריות על ביטחון הפנים במדינה 
החלטת  לאור  נוסף  תמריץ  קיבלה  המשטרה,  לידי 
הממשלה. היחידה הוקמה במסגרת משמר הגבול, 
כתוצאה מאירועי הדמים באולימפיאדת מינכן, ומתוך 
באירועי  שתטפל  מקצועית  ביחידה  בצורך  הכרה 

ביטחון ופשיעה מורכבים. 
יסודיים  שינויים  במשטרה  נערכו  כהונתו  בתקופת 
האתגרים  עם  להתמודד  יכולותיה  את  שיפרו  אשר 
לעידן  בהתאמתה  וסייעו  למולה  שניצבו  החדשים 
חדש. כל זאת, בעוד שעל המדינה כולה, ועל משטרת 

ישראל בכלל זה, עוברים זעזועים קשים.
רפ”ק גבריאל נובל כתב: “איש אינו יכול להטיל 
רוזוליו,  שאול  החמישי,  בכך, שהמפכ”ל  ספק 
השאיר את חותמו ושינה את פניה של משטרת 
הארגון,  שמטרות  מאחר  הכר.  ללא  ישראל 
ומוכרות,  קבועות  המשטרה,  מטרות  קרי: 
לשאוף  עליו  לשנותן,  אפשרות  לקברניט  ואין 
שרוזוליו  נראה  המרבית.  ביעילות  להשיגן 
היעילה  הדגשתן  שבין  הפער  גורמי  את  זיהה 
המציאות  לבין  בחוק  החרותות  המטרות  של 

הקיימת.”
ב-30 בדצמבר 1976, לאחר כארבע שנים בתפקיד, 
סיים שאול רוזוליו את כהונתו כמפקח הכללי ופרש 

ממשטרת ישראל.

פרשת ידלין - 18.10.1976
ב-18 באוקטובר 1976 עצרו שוטרי היחידה לחקירות הונאה את אשר ידלין, מנכ”ל קופת 
החולים הכללית אשר עמד להתמנות לנגיד בנק ישראל. ידלין נעצר בחשד לקבלת שוחד, 
חקירת  של  ביותר  הבולט  למקרה  הייתה  ידלין”  “פרשת  הודאתו.  על-פי  והורשע  נשפט 
זו, והייתה אחד הגורמים  שחיתות בקרב אנשי ציבור המקורבים לשלטון מפא”י בתקופה 

שהביאו למהפך הפוליטי בשנת 1977. 

אירועי “יום האדמה” )“יום אל-ארצ’ “( - 30.3.1976
בעקבות ההחלטה על הפקעת קרקעות בגליל לצורך הרחבת כרמיאל, קראו ראשי הציבור 
הערבי להפגנות המוניות נגד ההחלטה. לנוכח מספרם הגבוה של המפגינים והצפי לאלימות, 
ביקשה משטרת ישראל תגבור מצה”ל. ההפגנות היו קשות במיוחד, בעיקר בכפרים עראבה, 
מהירי  באש.  לפתוח  נאלצו  בסכנה,  נתונים  שהיו  הביטחון,  כוחות  ואנשי  ודיר-חנא,  סח’נין 

נהרגו שישה מתפרעים. מאז, מציינים ערביי ישראל מדי שנה את “יום האדמה”.



היום שאחרי
רוזוליו  הוזמן  במשטרה,  השירות  מן  פרישתו  עם 
הברית  בארצות  הרווארד  אוניברסיטת  על-ידי 
לשמש כמרצה וכחוקר אורח. בתום תקופת שהייתו 
ישראל  שגריר  לתפקיד  רוזוליו  מונה  בהרווארד, 
והניבה  פרי  נשאה  הדיפלומטית  פעילותו  במקסיקו. 
ביקור היסטורי של הנשיא, אפרים קציר, במדינה זו.

התאחדות  למנכ”ל  מונה  ארצה,  שובו  לאחר 
ון-ליר  במכון  אורח  חוקר  ושימש  התעשיינים 
אלימות  של  התופעות  התפשטות  לאור  בירושלים. 
היה  השמונים,  שנות  באמצע  בארץ  קשה  מילולית 
רוזוליו ממקימי הארגון “סובלנות” אשר קרא לתרבות 
שיח השונה מזו הקיימת בציבוריות הישראלית וקבלה 
של השונה בחברה. במקביל, לא חדל מעולם להיות 
שימש  רוזוליו  הקלאסית.  המוסיקה  בתחום  פעיל 
כיועץ לוועד המנהל של פסטיבל ישראל בנושא זה, 

וכן כיו”ר המרכז למוסיקה ע”ש טראג בעין כרם. 
בביתו  רוזוליו  שאול  נפטר   1992 למארס  ב-15 
רוזוליו  שנים.  ותשע  שישים  בן  והוא  לב,  מהתקף 
ילדים  ארבעה  אלמנתו,  שושנה,  את  אחריו  הותיר 
ותשעה נכדים - הצעיר שבהם קרוי על שמו. שלושה 

נכדים נוספים נולדו לאחר פטירתו. 
המכללה  נקראה  רוזוליו  שאול  רנ”צ  של  שמו  על 

המשטרתית לקצינים בכירים ]נעורים[.

שגריר ישראל במקסיקו, שאול רוזוליו והאפיפיור 
יוחנן פאולוס השני.

 באדיבות משפחת רוזוליו



שאול רוזוליו חונך את המטווח במרכז ללימודי משטרה בשפרעם.

סגן מפקד המחוז הדרומי, שאול רוזוליו, במפקדת המחוז.
באדיבות משפחת רוזוליו



מפקד המחוז הדרומי שאול רוזוליו עם ראשי העדות הנוצריות בבית לחם, 1968.
באדיבות משפחת רוזוליו

המפכ״ל שאול רוזוליו וראש הממשלה יצחק רבין במטה הארצי, 1975.



שאול רוזוליו מקבל אות כבוד מידי נשיא מקסיקו.
באדיבות משפחת רוזוליו

המפכ״ל שאול רוזוליו מסייר בשטח שנכבש ע״י צה״ל במצרים בתום מלחמת יום הכיפורים.
באדיבות משפחת רוזוליו



תעודת זהות
מפכ״ל מספר: 6

שם: חיים תבורי
שנת לידה: 1919
מקום לידה: פולין

שנת גיוס למשטרה: 1948
תקופת הכהונה כמפכ״ל: 

31.12.1979 - 30.12.1976
שרי משטרה בתקופתו:

שלמה הלל, יוסף בורג

ראשי ממשלה בתקופתו:
יצחק רבין, מנחם בגין

תאריך פטירה: י״ג באב, 
התשנ״ב 12.8.1992



נדבך על נדבך - מי האיש

נולד בשנת 1919 בעיר רובנו שבפולין,  חיים תבורי 
ובשנת 1925 עלה עם הוריו לארץ ישראל. בנעוריו 
ולעבוד  התיכון  הספר  בית  את  לעזוב  תבורי  נאלץ 
בפרנסת  לסייע  על-מנת  אש  ובכיבוי  בפרדסנות 
לארגון  תבורי  חיים  התגייס   1938 בשנת  משפחתו. 
הידיעות”(,  )“שירות  בש”י  כחבר  ושימש  ה”הגנה” 

זרוע המודיעין של המחתרת. 
ושירת  לנוטרות,  תבורי  חיים  התגייס   1939 בשנת 
בראש העין. בשנת 1940 התגייס לחיל הרוכבים של 
 1947-1940 השנים  בין  הבריטי.  המנדט  משטרת 
שירת באזורים שונים בארץ: צפת, גוש חלב, ציפורי, 
בית שאן ולבסוף בירושלים. בשנת 1946 נשלח חיים 
את  לייצג  נוספים,  שוטרים  חמישה  עם  יחד  תבורי, 
במלחמת  הניצחון  לציון  במצעד  המנדט  משטרת 

העולם השנייה. 
)רב-טוראי(,  קורפורל  לדרגת  הועלה   1947 בשנת 
לחם.  בבית  לשוטרים  הספר  בבית  למדריך  ומונה 
בשנת 1948, לפני קום המדינה, התנדב תבורי לשרת 
העתיקה  בעיר  היהודי  ברובע  המשטרה  כמפקד 
הערבים.  להתקפות  העת  באותה  נתון  היה  אשר 
ב-1 במארס 1948 נפצע תבורי במהלך ניסיונו לסייע 
ערביים  כוחות  של  התקפה  תחת  שנמצאו  ליהודים 
מאה  לשכונת  בסמוך  ורשה”,  ב”בתי  סדירים  לא 

שערים.
הקמת  על  ההכרזה  לאחר   ,1948 במאי  ב-15 
המדינה, גויס תבורי למשטרת ישראל בדרגת סמל. 
ירושלים.  במשטרת  כמפקד  לשרת  המשיך  תבורי 
במארס 1949 מונה תבורי לקצין בדרגת מפקח שני 
ירושלים. במסגרת תפקידו  בנפת הכפרים שבמחוז 
זה הקים תבורי וארגן את נקודות פרוזדור ירושלים, 

ובהן, אבו גוש, בית שמש ועין כרם. במהלך תפקידו, 
הוענק לתבורי עיטור הציון לשבח הראשון בתולדות 
פרשת  בפענוח  הצלחתו  על  ישראל,  משטרת 
היעלמותו של שיח’ יוסף אבו-גוש והזמת השמועות 
רקע  על  אותו  “העלימו”  ישראל  מדינת  נציגי  כאילו 

תמיכתו בלח”י.

בשנת 1950 מּונה תבורי למפקד תחנת באר שבע. 
מפקח  עוזר  לדרגת  תבורי  הועלה   1952 בשנת 
ענף  ראש  לתפקיד  ומונה  לפקד(  )המקבילה  מחוזי 
התנועה במחוז ירושלים. בשנת 1954 מונה לתפקיד 
מפקד נפת הנגב והשתתף בקורס הקצינים הבכירים 

תעודת השוטר של חיים תבורי ממשטרת המנדט
באדיבות משפחת תבורי

חיים תבורי )שלישי מימין( ומלכת בריטניה במצעד 
לציון הניצחון במלחמת העולם השנייה בלונדון, 

 .8.6.1946
באדיבות משפחת תבורי

מפקח חיים תבורי, ראשית שנות החמישים.
באדיבות משפחת תבורי



התיישבו  זו  בעת  ישראל.  משטרת  של  הראשון 
בנגב עולים חדשים רבים, והמשטרה קיימה יחסים 
מפותחים ועמוקים עם כלל ציבור תושבי הנגב, על 
חברי  חדשים,  עולים  בדווים,   - שבו  האנושי  המגוון 
קיבוצים ותושבי עיירות פיתוח. תבורי פעל להקמתן 
קבע  נוהלי  ולניסוח   משטרה,  וניידות  תחנות  של 
בנפה. רבים מנהלים אלו תקפים ביחידות המשטרה 

עד היום.

בעת  שנים.   16 במשך  הנגב  נפת  על  פיקד  תבורי 
על  ומכובד  אהוד  מקובל,  תבורי  היה  מילוי תפקידו 
כל רובדי האוכלוסייה. בשנים ההן עסק בכל-מכל-
כל: בלחימה בהסתננות, בחשיפת מקרי שוד ורצח, 
בין  “סולחות”  בארגון  אובדים,  ילדים  אחר  בחיפוש 
שבטים בדווים ובין חמולות יריבות ובגיוס צעירים מן 

המעברות ומכפרי העולים למשטרה. 
בקשיים  התאפיין  החמישים  בשנות  בנגב  השירות 

סמל חיים תבורי מוביל את המצעד הראשון של שוטרי משטרת ישראל בירושלים, 1948.
באדיבות משפחת תבורי

מפקד מרחב ירושלים, תת ניצב שלמה תבורי, 
עם המפכ״ל שאול רוזוליו בביקור בהר הבית.

באדיבות סנ״צ )בדימ.( יעקב נודלמן

סגן ניצב חיים תבורי ביום הולדת לנכדו אמנון, 
כיום ניצב משנה במשטרת ישראל.

באדיבות משפחת תבורי



חומריים רבים ובאתגרים מבצעיים מורכבים. 
שתי  עמדו  שבע  בבאר  המשטרה  “לרשות 
‘מקווצ’צ’ת’,  מכונית  ועוד  קומנדקר  מכוניות 
השנייה,  העולם  מלחמת  מימי  קשר  ומכשיר 
והתנועה  אותו...  לכייל  פעם  כל  צריך  והיה 
בשטח הייתה בעיה. תנועה במדבר... היכולת 
דומה  במדבר,  לנווט  לכך  אמון  שלא  מי  של 
לניווט בים... לא אחת מצאתי את הסיור שלי, 
במקום לנסוע לכיוון באר שבע, בכיוון רפיח...”

בשנת 1970 מונה תבורי לתפקיד סגן מפקד המחוז 
הדרומי ובשנת 1972 הועלה לדרגת תת-ניצב ומונה 
מונה   1973 בשנת  ירושלים.  מרחב  מפקד  להיות 
שירת  שבו  תפקיד  הדרומי,  המחוז  למפקד  תבורי 
פרצה  המחוז  כמפקד  כהונתו  בתקופת  שנתיים. 
מלחמת יום הכיפורים, ובמהלכה נדרשה המשטרה 
השונות.  החזיתות  אל  צה”ל  כוחות  לתנועת  לסייע 
במהלך כהונתו כמפקד המחוז הדרומי, מונה תבורי 
נשיא  של  ביקורו  אבטחת  “נשר”,  מבצע  למפקד 
יוני  בחודש  בישראל,  ניקסון  ריצ’רד  הברית  ארצות 
ארצות  נשיא  של  הראשון  ביקורו  זה  היה   .1974

הברית במדינת ישראל.
מונה  ותבורי  המבצעים,  אגף  הוקם   1975 בשנת 
לראש האגף הראשון. במסגרת תפקיד זה נטל תבורי 

חלק פעיל ביוזמה ובהתארגנות המשטרה למשימות 
שנגזרו מהטלת האחריות לביטחון הפנים במדינה על 

משטרת ישראל. 

מפקד נפת הנגב, סגן ניצב חיים תבורי, בביקור בתחנת 
אשדוד עם הקצינים אנוש גבעתי ובצלאל לינהרד.

באדיבות סנ״צ )בדימ.(  בצלאל לינהרד

מפקד נפת הנגב, חיים תבורי, עם המפכ״ל פנחס קופל ומפקד תחנת אשדוד בצלאל לינהרד, 1966.
באדיבות סנ״צ )בדימ.(  בצלאל לינהרד



השוטר מספר 1
ב-30 בדצמבר 1976 הועלה חיים תבורי לדרגת רב-
ניצב ומונה למפקח הכללי השישי של משטרת ישראל. 
המשטרה  מימי  עוד  שיטור  בתפקידי  שצמח  כמי 
מראשיתה,  ישראל  למשטרת  הצטרף  המנדטורית, 
תבורי  ענה  תחומים,  של  במגוון  עשיר  ניסיון  וצבר 
להגדרה “שוטר בדם”. ואמנם, תבורי הכיר היטב את 
לשינוי  פעולתו  במתינות  ניכר  והדבר  וצרכיו,  הארגון 

יסודי במשטרה, במקביל לשימור הרצוי בקיים. 
להפוך  צריך  במשטרה  העבודה  “את 
לאידאולוגיה. זה לא מקום עבודה זו עבודה עם 
שליחות. ככה הייתי אומר לשוטרים, כי בסופו 
דמותה  את  נקבע  מאוד  רבה  במידה  דבר,  של 

של מדינת ישראל.”
אחד המאפיינים הבולטים של תבורי, כמפקד בכלל 
מי  נאור,  נילי  לפרט.  דאגתו  היה  בפרט,  וכמפכ”ל 
כהונתו,  תקופת  כל  לאורך  לשכתו  כראש  ששירתה 
היה[  תבורי  הצהריים  ארוחת  “]אחרי  סיפרה: 
היה  איזה שוטר שהוא פעם  עולה למעלה עם 
המפקד שלו, וחיכה לו בחדר האוכל כדי לספר 
לו על הצרות שלו. הייתי אומרת לו ‘יש לך פה 
עשרה אנשים שמחכים לך לישיבה, בוא נקבע 
וחיים תבורי היה  ואז נטפל בהכול’.  לו פגישה 
‘לא. שיחכו 10-15 דקות. הוא יקבל את  אומר: 

תשומת הלב שלי”. 
סוף שנות השבעים התאפיינו בעיקר בביסוס תפקידה 
של המשטרה כגוף דו-תכליתי, האמון על השמירה על 
ביטחון הפנים במקביל לתפקידי השיטור ה”קלאסיים”. 
התגברות הטרור הערבי, ובמיוחד פיגוע הדמים בכביש 
להשקיע  המשטרה  את  חייבו   ,1978 במארס  החוף 
האיום  עם  להתמודד  יכולות  בבניית  רבים  משאבים 
הזה. לכן, נמשך בכהונתו של תבורי תהליך מיסודן של 
היחידות אשר הוקמו בתקופת המפכ”ל רוזוליו, ובהן 
מחלקת החבלה הארצית, הימ”מ והמשמר האזרחי. 

להתפשטות  המודעות  במדינה  גברה  זו  בתקופה 
הנלווים  והתחלואים  ועבריינות  פשיעה  של  תופעות 
לכך. על רקע זה הוקמה בשנת 1977 ועדה לחקירת 
המשפטי  היועץ  של  בראשותו  המאורגן,  הפשע 
לממשלה עו”ד ארווין שמרון. מסקנות הוועדה, כמו גם 
תדירות  נחשפו  אשר  ציבורית  שחיתות  של  תופעות 
והמודיעין.  החקירות  בתחום  שינוי  חייבו  ההיא,  בעת 
פשעים  לחקירת  הארצית  היחידה  הוקמה  כך,  לשם 
פשיעה  בתחומי  הטיפול  את  ריכזה  אשר  )יח”פ(, 
מרכזיות  חקירה  יחידות  הוקמו  במקביל,  מורכבים. 
תל- מחוז  של  המרכזית  היחידה  כדוגמת  )“ימ”ר”(, 

אביב, ביתר מחוזות המשטרה.
ועדת שמרון המליצה גם על שינויים מבניים במשטרה 
ושיפור  לשינוי  ותרמה  נרחבים  התייעלות  צעדי  ועל 
משמעותיים באופי עבודת המשטרה. יישומי המלצותיה 
של ועדת שמרון ניכרים במשטרה עד היום, בתרומתם 
וממשיכות  שנוסדו  חדשות  וביחידות  וייעול  לפיתוח 

להתקיים.
מדינת ישראל, בתקופת כהונתו של תבורי, התאפיינה 
והמדיניות.  הפוליטיקה  בתחומי  דרמטיים  בתהליכים 
ב-20 בדצמבר 1976 הודיע ראש הממשלה יצחק רבין 
לכנסת על התפטרותו. לאחר הבחירות שנערכו בשנת 
1977 הורכבה הממשלה, לראשונה בתולדות המדינה, 
באופוזיציה.  אז  עד  שהייתה  הליכוד  תנועת  על-ידי 
נשיא  הודיע  ה”מהפך”,  של  בלתי-צפויה  כתוצאה 
בישראל.  לבקר  נכונותו  על  סאדאת  אנוואר  מצרים 
 ,1977 בנובמבר  ב-19  הנשיא המצרי, שהחל  ביקור 
המשטרה  בתולדות  הגדול  האבטחה  במבצע  לווה 
עד אז. חתימתם של הסכמי קמפ-דיוויד, בספטמבר 

ביקור סאדאת - 19.11.1977
לאחר 29 שנים שבהן סירבו מנהיגי ערב 
למגעים ישירים עם מדינת ישראל, הודיע 
נשיא מצרים, אנואר סאדאת, על נכונותו 
ומתן  במשא  ולפתוח  לישראל  להגיע 
להצהרה  הגיבה  ישראל  ממשלת  עמה. 
בחיוב והזמינה את הנשיא סאדאת לבקר 
נשיא  ההיסטורי של  ביקורו  את  במדינה. 
ישראל,  משטרת  אבטחה  בארץ  מצרים 
אז.  במבצע שהיה הגדול בתולדותיה עד 
תקלות,  כל  ללא  שהסתיים  המבצע,  על 
אריה  ניצב  הדרומי,  המחוז  מפקד  פיקד 

איבצן, לימים המפכ”ל השמיני.

שר המשטרה, שלמה הלל והמפכ״ל היוצא שאול רוזוליו 
מעניקים דרגות רב-ניצב לחיים תבורי, עם מינויו למפקח 

הכללי השישי, 31.12.1976.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



1978, והסכם השלום עם מצרים, במארס 1979, לוו 
באירועים רבים שחייבו היערכות משטרתית מיוחדת. 

ארצות  נשיא  של  ביקורו  את  למנות  ניתן  אלה  בין 
הברית קרטר בישראל.

חיים תבורי ראה במשמר האזרחי גורם רב-עוצמה, 
היכול לשמש כ”מכפיל כוח” למשטרה. תבורי שאף 
במסגרת  שילובו  תוך  האזרחי,  המשמר  את  לקדם 
כהונתו  במהלך  המשטרתית.  הפיקוד  שרשרת 
האזרחי  המשמר  מתנדבי  שילוב  הוגבר  תבורי  של 
ועוד,  זאת  בלתי-שגרתית.  משטרתית  בפעילות 
במסגרת  מתנדבים  קבוצות  ארגון  של  בניסוי  הוחל 
“היחידות המיוחדות”, אשר בנוסף לתפקידיהן בנושא 
ביטחון הפנים, ישולבו גם במשימות שיטור ולחימה 
התנדבות  גם  לעודד  הוחלט  בנוסף,  בעבריינות. 
המקצועית  בהכוונתה  התנועה,  על  הפיקוח  בתחום 
של מחלקת התנועה במטה הארצי. במקביל, הורחבו 
החברתי  למישור  המשא”ז  של  פעילותו  תחומי 
חשוב  כחלק  התקבלה  קהילתית  ותרומה  קהילתי, 
מהעשייה ההתנדבותית במסגרת המשמר האזרחי. 
היחידות  של  ומסודר  יעיל  ארגון  מגלה  המשטרה 

הכפופות לה.
ההתעוררות  על  משקיף  כשאני  “היום 
המופלאה הזו, עלי להודות שלפני ארבע שנים, 
את  שייסדו  אלה  הרשמיים,  הגורמים  אנחנו, 
בעניין  האמנו  כך  כל  לא   - האזרחי  המשמר 

 - החוף  בכביש  הפיגוע 
11.3.1978

ביום שבת, 1 במארס 1978, נחתו אחד 
עשר מחבלים פלסטיניים מארגון הפת”ח 
רצחו  המחבלים  מיכאל.  מעגן  בחוף 
על  והשתלטו  במקום  ששהתה  תיירת 
אוטובוס “אגד” אשר נסע בכביש החוף. 
במהלך הנסיעה השתלטו המחבלים על 
אוטובוס נוסף והעבירו נוסעיו לאוטובוס 
נבלם  גלילות,  לצומת  בסמוך  הראשון. 
האוטובוס בידי כוחות הביטחון והתפתח 
קרב, שבו נהרגו רוב המחבלים. בפיגוע 
ובעקבותיו פתחה  נרצחו 38 ישראלים, 
קיני המחבלים  לטיהור  ישראל במבצע 
מפקד  ליטני(.  )מבצע  לבנון  בדרום 
בטרור,  ללוחמה  המיוחדת  היחידה 
את  קיבל  חפץ,  אסף  והמפכ”ל-לעתיד, 

עיטור האומץ על חלקו בקרב.

המפכ״ל חיים תבורי בקבלת הפנים לנשיא מצרים אנוואר סאדאת בישראל, 19.11.1977.
באדיבות משפחת תבורי



האזרחי  כשהמשמר  היום  בהתחלה...  הזה 
מונה 100,000 איש מתנדבים, ורק כמה מאות 
מפעילים בשכר, דומה כי כולנו משתאים, כל 

פעם מחדש, נוכח החיזיון המופלא הזה.”
ב-31 בדצמבר 1979 סיים חיים תבורי את תפקידו 
כמפקח הכללי של משטרת ישראל ופרש ממשטרת 

ישראל. תבורי כיהן שלוש שנים בתפקיד המפכ”ל.

מבצע “סוגר” - 8.1.1979
מכלא  נמלטו   1979 בינואר  בשמיני 
רמלה שמונה אסירים, ביניהם חמישה 
השפוטים למאסר עולם. למחרת פתחה 
במטרה  “סוגר”,  במבצע  המשטרה 
אשר  הנמלטים,  האסירים  את  ללכוד 
ולהשיבם  לציבור,  למסוכנים  נחשבו 
תת-ניצב  פיקד  המבצע  על  לכלא. 
המחוז  מפקד  סגן  כספי,  יהושוע 
מצב  הוכרז  המבצע  במהלך  הדרומי. 
גדולים,  כוחות  והופעלו  ארצי  כוננות 

עד ללכידתם של כל הנמלטים.

הגשת דוח ועדת שמרון - 15.2.1978
במהלך שנות השבעים של המאה העשרים ניכרה עלייה בפשיעה החמורה בישראל, שעוררה 
מינתה  זו,  סוגיה  לברר  על-מנת  מאורגנת.  פשיעה  תופעות של  קיימות  בארץ  כי  חששות 
הוועדה  ִשמרון. מסקנות  ועדה בראשות פרקליט המדינה לשעבר, ארווין  ישראל  ממשלת 
היו  כי ניתן להצביע על קיומו של פשע מאורגן בישראל, בעל מאפיינים מיוחדים. בעקבות 
מסקנות הוועדה הוקמה במשטרת ישראל יחידה ארצית לחקירת פשיעה חמורה )יאח”פ(, 

שלימים הפכה ליאחב”ל.

המפכ״ל חיים תבורי לוחץ את ידו של נשיא ארצות הברית ג׳ימי קרטר, בעת ביקור הנשיא בישראל, מרץ 1978.
באדיבות משפחת תבורי



היום שאחרי

יו”ר  תפקיד  את  תבורי  חיים  מילא  פרישתו,  לאחר 
ארגון “יד-לבנים” בבאר שבע. על פועלו הרב למען 
“יקיר  התואר  לתבורי  הוענק  ותושביה,  הנגב  בירת 

באר שבע”.
ב-12  לעולמו  הלך  תבורי  חיים  בדימוס  רב-ניצב 
שנים.  ושלוש  שבעים  בן  כשהוא   ,1992 באוגוסט 
בשנת 2002 נקראה על שמו מפקדת המחוז הדרומי 

בבאר שבע, שבה בילה חלק נרחב משירותו.

המפכ״ל חיים תבורי.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



המפכ״ל חיים תבורי, שר המשטרה שלמה הלל, המפכ״ל היוצא שאול רוזוליו וסגל הפיקוד 
הבכיר של משטרת ישראל בטקס חילופי המפכ״לים, 31.12.1976.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפכ״ל הנכנס, חיים תבורי, לוחץ את ידו של שר המשטרה שלמה הלל עם מינוי לתפקיד, 31.12.1976. 
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



ניצב חיים תבורי, מפקד המחוז הדרומי, מעניק פרסים במהלך יום ספורט מחוזי.

ניצב חיים תבורי והמפכ״ל שאול רוזוליו, מספר ימים לפני מינוי של תבורי למפכ״ל, 25.12.1976.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



המפכ״ל חיים תבורי סוקר מסדר כבוד בכניסה למטה הארצי.
באדיבות משפחת תבורי

המפכ״ל חיים תבורי מקבל שי ממפקד בית הספר 
הארצי של המשטרה, תת-ניצב דוד אורן, בטקס 

פרידה מהמפכ״ל היוצא.

המפכ״ל חיים תבורי משוחח עם מתנדבים במג״ב.



חיים תבורי כמדריך בבית הספר לשוטרים של משטרת המנדט.
באדיבות משפחת תבורי

ניצב חיים תבורי, ראש הממשלה יצחק רבין, שר המשטרה שלמה הלל והמפכ״ל שאול רוזוליו, בטקס פרידה 
מהמפכ״ל היוצא רוזוליו.

באדיבות משפחת תבורי



חיים תבורי בהפגנה בירושלים, 1965.

מפקד מרחב ירושלים, תת ניצב שלמה תבורי, עם המפכ״ל שאול רוזוליו במהלך ביקור בכנסיית הקבר.
באדיבות סנ״צ )בדימ.( יעקב נודלמן

המפכ״ל חיים תבורי סוקר מסדר כבוד בכניסה למטה הארצי.



תעודת זהות
מפכ״ל מספר: 7

שם: הרצל שפיר
שנת לידה: 1929

מקום לידה: תל-אביב
שנת גיוס למשטרה: 1980
תקופת הכהונה כמפכ״ל: 

31.12.1980 - 1.1.1980
שרי משטרה בתקופתו:

יוסף בורג )שר הפנים, ממונה 

על המשטרה(

ראשי ממשלה בתקופתו: 
מנחם בגין



נדבך על נדבך - מי האיש

שכטרמן,  ומרים  צבי  של  הזקונים  בן  שפיר,  הרצל 
שנולד  משפחתו  מבני  היחיד   ,1929 בשנת  נולד 
בארץ. הוריו עלו ארצה מרוסיה בשנת 1923, יחד עם 
שלוש אחיותיו ואחיו, והתיישבו בתל-אביב. ברוסיה 
היה אביו פעיל ציוני, שימש כנציג ועד המזרחי בוועד 
הקהילה, ונסע במסגרת פעילותו זו לקונגרסים ציוניים 
ברחבי העולם. בהגיעו ארצה, מצא האב את פרנסתו 
וברכישת  קרקעות  בגאולת  ועסק  ציונית,  בעשייה 
אדמות עבור יהודים אמריקנים ברחבי הארץ ובעיקר 
בכרמל ובשרון. בין האדמות שרכש היו גם השטחים 

שעליהם הקים האב, מאוחר יותר, את כפר יעב”ץ. 
רוח העשייה והפעילות הציונית הייתה בעבור הרצל 
כיצד  זוכר  הוא  הבית.  מן  בלתי-נפרד  חלק  שפיר 
מגיל צעיר מאוד נהג להביא לאביו את העיתון, ואז 
אחיו,  גם  היום.  חדשות  כל  לקריאת  אליו  להצטרף 
עשרה  בשמונה  ממנו  המבוגר  שכטרמן,  אברהם 
מהטייסים  היה  האח  רבות.  עליו  השפיע  שנים, 
הראשונים בארץ, עסק בתקופת מלחמת העצמאות 
בצ’כוסלובקיה,  המדינה  בעבור  מטוסים  של  ברכש 
ובהמשך, שימש כסגן ראש עיריית תל-אביב, וכחבר 

כנסת מטעם גח”ל והליכוד. 
לצד הפעילות הציונית הענפה, התנהל בבית אורח 
חיים מסורתי, שכלל תפילות בבית הכנסת, שמירת 
שבת וכשרות. לפיכך, נשלח הרצל בילדותו המוקדמת 
לגיל  בהגיעו  “תחכמוני”.  הדתי  הספר  בבית  ללמוד 
ישראל.  במקווה  חקלאות  בלימודי  המשיך  תיכון, 
כעבור שנתיים עבר ללמוד בבית הספר הימי שליד 
מסגרות  בין  הללו  המעברים  על  בחיפה.  הטכניון 
חינוך כה שונות באופיין אומר שפיר “מה שמיוחד 
וטוב ]במעבר[ מבית הספר הדתי לבית הספר 
אותי  עשה  ...שזה  הימי  הספר  לבית  החקלאי 
מאוד ורסטילי בגישה שלי לחיים ובהבנה שלי 

את החיים.” 
באותן שנים, השתייך הרצל לתנועת מכבי צעיר, וככל 
מלחמת  פרוץ  עם  לפלמ”ח.  התגייס  לתנועה  חבריו 
יפתח  חטיבת  של  השלישי  בגדוד  שירת  השחרור, 
ולחם בשורה ארוכה של קרבות. במהלך השנה וחצי 

פיצוץ מכוניות ראשי העיריות בגדה - 2.6.1980
נפצעו.  ושניהם  ורמאללה  שכם  עיריות  ראשי  של  מכוניותיהם  פוצצו   1980 ביוני  ב-2 
במהלך סריקות שערכו חבלני המשטרה במכוניותיהם של ראשי ערים נוספים, התפוצץ 
קשה.  נפצע  חירבאווי  סולימאן  והחבלן  אל-בירה  עיריית  ראש  של  ברכבו  חבלה  מטען 
ניסיונות  ובעקבות  ישראל,  ומשטרת  השב”כ  על-ידי  שנערכה  ממושכת,  חקירה  לאחר 
פיגוע נוספים, נעצרו בשנת 1984 צעירים יהודים שהתארגנו במסגרת מחתרתית על-מנת 

לפגוע בערבים.

קצין השריון הרצל שפיר בעת ביקור בבית 
הספר ״שבח״ בתל-אביב, 21.11.1954.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

אלוף משנה הרצל שפיר מלווה את ראש הממשלה לוי 
אשכול במהלך ביקורו בחיל השריון, 1963.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



שבהן לחם והוכשר כלוחם, בקורס מ”כים ובהמשך 
בקורס קצינים, לא ביקר בביתו ולו פעם אחת. בתום 
לשניים  מהפלמ”ח.  חברתו  לאורה,  נישא  המלחמה 
ממחלת  נפטרה  שפיר  אורה  ילדים.  שלושה  נולדו 
הסרטן בשנת 1978. כעשר שנים מאוחר יותר נישא 

הרצל שפיר בשנית - לסיגלית.
סדיר,  משירות  שחרורו  לאחר   ,1950 בשנת 
רגלים  חיל  בחטיבת  פלוגה  כמפקד  שפיר  הוצב 
שפיר  זומן  שחרורו,  לאחר  כחודשיים  במילואים. 
לשירות מילואים לצורך אימון. מאחר שהיה זה אחד 
מלחמת  לאחר  הראשונים  הפלוגתיים  האימונים 
וראש  הרמטכ”ל  המסכם  בתרגיל  ביקרו  השחרור, 
עמוקות  התרשמו  אשר  )מה”ד(,  ההדרכה  מחלקת 
מרמת התפקוד שהופגנה באימון. עקב זאת, הציעו 
מחדש  להתגייס  לשפיר  מה”ד  וראש  הרמטכ”ל 
גדודים.  מפקדי  לקורס  מיד  ולעבור  קבע  לשירות 
מבחינתו של שפיר, הייתה זו “הצעה שלא ניתן לסרב 

לה”, והוא היה, בגיל 21 ובדרגת סגן, לקצין המילואים 
גיוסו המחודש,  הראשון אשר עבר קורס זה. לאחר 
החל שפיר לשרת בקשת רחבה של תפקידי פיקוד 
לתת  יכולתו  במיוחד  בלטו  השונות.  ברמות  ומטה 
לחשיבה  נטייתו  בשטח,  לבעיות  מהירים  פתרונות 

אסטרטגית וראייה כוללת ומעמיקה. 
של  המבצעים  כקצין  ששירתתי  “לאחר 
לשריון.  עובר  שאני  החלטתי  הדרום,  פיקוד 
לשריון,  הסבה  קורס  שלמה  שנה  עברתי  ואז 
החל מ’מקצועות’, טנק, מחלקה, פלוגה, קורס 
אני  גדוד.  לי  לתת  רצו  שריון...  של  קצינים 
טנקים.  מ”פ  קודם  להיות  אלא  הסכמתי.  לא 
כבר  אומר,  הייתי  לי,  נכנסה  ...הסיסטמיות 
הרבה  מג”ד,  שהייתי  מאז  מג”ד...  כשהייתי 

מאוד דברים שעשיתי בראייה של הכנת הכוח 
והאימון שלו היה הבסיס לדברים שעשיתי אחר 
כך, ברמות של מפקד חטיבה ]חטיבת השריון 

7[ ומפקד אוגדה.”
אגף  כראש  שפיר  שירת  הכיפורים  יום  במלחמת 
בחייו  הזו  התקופה  על  )אכ”א(.  בצה”ל  האדם  כוח 
אמר בעבר: “אני לא מאחל לאף אחד בעם הזה 
יכול  הייתי  לו  עברתי...  שאני  מה  את  לעבור 
אחד  יום  לעומת  בחזית  ימים  מאה  להחליף 
כראש אכ”א, הייתי עושה זאת. לטפל בכל אותן 
הנעדרים,  נושא  בכל  לטפל  חללים,  משפחות 

לטפל בכל נושא השבויים.”
במהלך  קשה  באורח  נפצע  צביקה,  שפיר,  של  בנו 
להשתקם  הצליח  אך  המלחמה,  של  השני  יומה 
נפטר  שיקומו,  למרות  לאחריה.  משפחה  והקים 

צביקה שפיר בשנת 1988 כתוצאה מפציעתו. 
כאשר הסתיימה מלחמת יום הכיפורים, עמד הרצל 
שפיר בראש המשלחת הישראלית לשיחות הפסקת 

אש וההיערכות מחדש עם מצרים וסוריה בז’נבה. 

האלוף ישראל טל ואלוף משנה הרצל שפיר, במהלך הלחימה 
בסיני במלחמת ששת הימים.

מאוסף ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון

ראש אגף כוח אדם, האלוף הרצל שפיר, מבקר במטה 
הארצי של משטרת ישראל.

האלוף הרצל שפיר חותם על הסכמי הביניים עם מצרים.



ראש  לתפקיד  שפיר  הרצל  מונה  המלחמה,  לאחר 
אג”ם וסגן הרמטכ”ל. במסגרת תפקידיו, פיתח שפיר 

תכנית רב-שנתית לשיקום, ארגון וחימוש צה”ל:
“...הייתי אחראי לתכנן תכנון רב-שנתי לעשר 
שנים  לחמש  התחלק  זה   .’84 שנת  עד  שנים, 
שלאחר  השנים  וחמש  מפורטות,  ראשונות 
מכן בראייה כללית. ואת התכנית הזו הצגתי, 
יחד עם שר הביטחון פרס, בפני מזכיר ההגנה 
לרשותנו  עמד  בפנטגון.  זה  ואחרי  האמריקני, 
בשנתיים  דולר.  מיליארד   35 של  תקציב 
 3.5 בערך  זה  זה.  את  ניהלתי  אני  הראשונות, 
של  יכולת  של  הרקע  לשנה!  דולר  מיליארד 

הבנה ארגונית, החל מלמטה ועולה מעלה, היה 
טבוע בי.”

כעבור שנתיים שבהן ליווה את תהליכי יישום התכנית 
כראש אג”מ מונה הרצל שפיר, במארס 1976 למפקד 
שפיר  השתתף   ,1977 שנת  בסוף  הדרום.  פיקוד 
במשלחת הישראלית לשיחות השלום הראשונות עם 

מצרים אשר נערכו באיסמעיליה שבמצרים.
בוגר  תואר  כוללת  שפיר  של  האקדמית  השכלתו 
וכן  ובגאוגרפיה  בכלכלה  העברית  באוניברסיטה 
לימודים במסגרת בית הספר הבריטי למטה. לקראת 
סיום שירותו בצה”ל, יצא הרצל שפיר בשנת 1978 
לחופשת לימודים באוניברסיטת סטנפורד שבארצות 

הברית. 
במהלך חופשתו, פנה שר הפנים יוסף בורג להרצל 
של  הכללי  המפקח  בתפקיד  לכהן  בהצעה  שפיר 
משטרת ישראל. השר בורג אמר אז על הרצל שפיר: 
“זה האיש שיביא ניסיון עתיר מהצבא וכישורים 
אחרים, שהם הערובה לקידום משטרת ישראל 

ולהצלחתה.”
בעקבות פנייתו של השר בורג, ובטרם החל במילוי 
התפקיד, נסע הרצל שפיר למספר ארצות באירופה 
על-מנת להכיר משטרות שונות, ואפשרויות למבנים 

ארגוניים, דרכי פעולה ועוד.

ראש הממשלה יצחק רבין, שר הביטחון שמעון פרס ואלוף 
פיקוד הדרום הרצל שפיר צופים בתרגיל צבאי בסיני.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

רב-ניצב הרצל שפיר משיק כוסית יין עם המפכ״ל היוצא, רב-ניצב חיים תבורי ועם ראש הממשלה מנחם בגין 
בטקס מינויו למפקח הכללי, 1.1.1980.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



השוטר מספר 1
מלמטה  המשטרה  את  ללמוד  “...החלטתי 
כלפי מעלה... לא היה לי ספק שצריך לעשות 
המצב  תמונת  מקיפה...  שנתית  רב  תכנית 
הייתה חסרה לי. ולכן, התחלתי לבקר וללמוד 
מרמת התחנות, לא הייתה תחנת משטרה שלא 
ביקשתי ממנה להגיש לי ממצאים על איך היא 
המרחבים  לרמת  עברתי  זה  ואחרי  עובדת, 
והמחוזות. מפקד המחוז הסביר לי מלמטה עד 

למעלה.”
בתאריך 1 בינואר 1980 מונה הרצל שפיר למפקח 
כהונתו  את  ישראל.  משטרת  של  השביעי  הכללי 
פתח בעריכת תחקיר עומק, אשר נמשך קרוב לחצי 
שנה, אשר והקיף בצורה שיטתית את מכלול הארגון. 
רק לאחר שהתגבשה תמונת המצב לאשורו, הוביל 
שפיר את ניסוח “תכנית תירוש” )“תכנון רב-שנתי”(, 
של  הראשונה  הרב-שנתית  האסטרטגית  התכנית 

המשטרה. 

תהליך התכנון הארוך הסתכם בהצעה מרחיקת לכת 
לשינוי בהיבטים שונים של המשטרה והשיטור, ובהם 
תכנון  תפקידים,  הגדרת  ארגוניים,  שינויים  עריכת 
ותיאום, הנחלת מוסכמות של התנהגות ופריסה, וכן 
גרסה חדשה של סיור מקוף. הרכיב החשוב ביותר 
בתהליך התכנון וההצעה היה הניסיון להנחיל תרבות 
ארגונית חדשה למפקדים ולקצינים במשטרה, אשר 

תעודד חשיבה יצירתית, שיתוף פעולה, תכנון ארוך-
טווח והצעת פתרונות חדשניים לבעיות המשטרה.

הזאת  השנה  במשך  שלי  הראשית  “הבעיה 
לדפוס  אותו  מביאים  איך   - הארגון  הייתה 
עבודה אחר, ]ולצד זה[ איך נותנים לשוטר את 

התחושה שיש לו אבא למעלה.”
מעיקרי תכנית תירוש היו היעדים: הרחבת הפריסה 
המשטרתית; יצירת ביטחון בציבור ואמון במשטרה; 
הסברה,  על-ידי  שתושג  הציבור  מעורבות  הגברת 
קירוב בני נוער לנושא, הגברת הדימוי החיובי ועוד; 
מהפכה  הערבי;  במגזר  המשטרה  פריסת  תכנון 
ההדרכה;  מערך  כלל  של  מחדש  ואיוש  ארגונית 
תיאום פעילות למניעת גזל אדמות המדינה )בשיתוף 
שיתוף  ישראל(;  מקרקעי  ומנהל  הפנים  משרד  עם 
פעולה עם הציבור, עם הרשויות המקומיות והמשמר 

האזרחי; ובעיקר בניית תכניות עבודה שיטתיות. 
גיבוש  לקראת  שנעשה  התחקיר  מסקנות  בעקבות 
של  שיטתי  ליישום  והרצון  הרב-שנתית  התכנית 
תכנית “תירוש”, הוקם מנהל תכנון וארגון )מנת”א(, 
תהליך  ואת  התכנית  יישום  את  ללוות  נועד  אשר 

קבלת ההחלטות במשטרה ולפקח עליהן. 
אחד השינויים המרכזיים שנערכו במשטרה בהוראת 

המפכ״ל הנכנס, רנ״צ הרצל שפיר, המפכ״ל היוצא רנ״צ 
חיים תבורי ושר הפנים יוסף בורג, 1.1.1980.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפקח הכללי, רב-ניצב הרצל שפיר.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

ראש הממשלה מנחם בגין מעניק שי למפכ״ל הרצל שפיר.



מינהל  )אכ”א(.  האדם  כוח  אגף  הקמת  היה  שפיר 
המטה,  לאגף  אז  עד  השתייך  אשר  האדם,  כוח 
יחידות מטה העוסקות בגיוס,  ואליו הועברו  הורחב, 
האגף  הקמת  במשטרה.  האדם  כוח  ותכנון  ניהול 
נתנה ביטוי לרצון לחזק ולטפח את השוטרים ולשפר 

על-ידי כך את פעילות המשטרה.
כמו כן, נכלל בתכנית תירוש ארגון “מנהלת המודיעין”, 
גג  קורת  תחת  המודיעין  הערכת  גופי  ריכוז  על-ידי 
ולהפצתו  המידע  למחשוב  הפעילות  שכלול  אחת, 
במשטרה והרחבת תחומי העיסוק של מדור ביטחון 

השדה.
קצינים  של  למשטרה  לגיוסם  הביא  שפיר  הרצל 
השתלבו  אשר  אלה,  קצינים  בין  מצה”ל.  בכירים 
ניתן  רבות,  שנים  למשך  המשטרתי  הפיקוד  בסגל 

למנות את הניצבים גבי עמיר וגבי נגל.
שהשוטרים  להיות  יכול  לא  ‘חבר’ה,  “אמרתי, 
ייראו כמו שהם נראים. הם צריכים להיראות 
אחרי  מטר   100 איזה  לרוץ  שיכולים  כאלה 

בחור צעיר או מישהו.” 
שפיר  המפכ”ל  היה  וההכשרה  ההדרכה  בתחום 
משטרתיים  ספר  בתי  שני  של  לפתיחתם  אחראי 
חדשים: בית הספר לכושר מבצעי ובית הספר לנהיגה 
משטרתית. בתי ספר אלה הוקמו מתוך ראיית תחומי 
הכושר הגופני והנהיגה ככלים בסיסיים בארגז הכלים 

של השוטר. 
נסיבות סיומה המוקדם של כהונתו של המפכ”ל שפיר 
קשורות קשר הדוק לאופן מינויו. השר יוסף בורג היה 
אמנם זה שפנה אל הרצל שפיר ומינה אותו לתפקיד, 
אך במסגרת מילוי התפקיד כפי שראה זאת אל נכון 
הרצל שפיר התגלעו קשיים בין המשרד הממשלתי 
העמימות  בעיית  את  לפתור  ניסה  שפיר  לארגון. 
בסמכויות משרד הפנים על-ידי עיגון סמכויות המטה 
הארצי ומשרד הפנים בנהלים ברורים. הדבר עורר 

בין  העימות  ועוזריו.  הפנים  שר  אצל  עזה  התנגדות 
פרשה  של  חשיפתה  עם  התעצם  למפכ”ל  השר 
של  במעורבותו  הקשורה  אפרסק”,  “תיק  שכונתה 
שלא  דת  למוסדות  כספים  בהעברת  הפנים  משרד 
אישים  על  ראשוניות  ידיעות  תיק  זה  היה  כדין. 

ומפלגות, שלא החלו בו חקירות מעשיות.
את  שפיר  המפכ”ל  תיאר  למעריב  עיתונאי  בריאיון 

השתלשלות הדברים:
בשלושה  הפנים,  שר  עם  הפגישה  “לקראת 
הקשורים  החוקרים  את  אספתי  בדצמבר, 
ב’תיק אפרסק’. זאת, כדי להבין ממקור ראשון 
את מהות החומר שיש בידי המשטרה... כאיש 
משטרה, לא אמרתי לשר מהם הנושאים שבתוך 
התיק. רק ציינתי בפניו כי אכן מדובר במשרד 
הפנים. הוא ביקש לראות את החומר. נדהמתי. 
ולא  פוליטי  אקט  זהו  ‘אדוני השר,  לו:  אמרתי 
דמוקרטי’. כעבור שבוע נוסף, ביקש ממני שר 
שהחומר  מאחר  בחקירה.  לפתוח  לא  הפנים 
מכיל חשדות גם נגד אישים ומפלגות אחרות... 

המפכ״ל הרצל שפיר מעניק דרגות לצוערים מצטינים, 
בטקס סיום קורס קציני משטרה.

המפכ״ל הרצל שפיר מסייר במזרח ירושלים.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפקח הכללי הרצל שפיר, יחד עם ראש הממשלה מנחם 
בגין ושר המשטרה יוסף בורג במהלך הסבר על רובוט 

חבלה במטה הארצי.



את  לראות  וביקש  חזר  השר  טען.  רגיש’,  ‘זה 
החומר. הפעם את כולו. הוא הדגיש בפניי, כי 
אמרתי:  זכותו.  וזוהי  עליי  הממונה  השר  הנו 
כדבר  שאעשה  בדעתך  מעלה  לא  אתה  ‘הרי 
הייתי  לחוק.’  בהתאם  פועלת  המשטרה  הזה. 

בהלם.”
מתפקידו  שפיר  פוטר   1980 בדצמבר   31 בתאריך 
בידי שר הפנים יוסף בורג אשר טען כי לא דווח לו 
אמת. הרצל שפיר כיהן שנה אחת כמפקח הכללי. 
יש  כי  וטענו  הפיטורין  את  תקפו  האופוזיציה  נציגי 

מינוי  וכי  הסמכויות,  מערכת  את  מחדש  לקבוע 
המפכ”ל צריך להיעשות על-ידי הממשלה כולה על-
הולם.  גיבוי  הנבחר  המפכ”ל  יקבל  כך  מנת שאחר 
להצעות מצד עורכי דין מהשורה הראשונה כי יפנה 
לבג”צ בעניין פיטוריו, סירב שפיר והסביר כי הבעיה 
אינה חזרה לתפקיד, אלא היכולת לקיים יחסי אמון 
שהיה  אפרסק”,  “תיק  וראשיו.  הפנים  משרד  עם 
ידיעות בלבד, מעולם לא הבשיל לכדי  כאמור תיק 
האשמות ספציפיות לאחר התפטרות המפכ”ל הרצל 

שפיר. 
החותם שהותיר הרצל שפיר על הארגון הנו, ללא כל 
ספק, נושא ההיערכות והתכנון הרב-שנתיים. רבות 
מן המשימות שהציבה תכנית תירוש בפני המשטרה 
והפריסה  הארגון  תחומי  טופלו  בו  האופן  מומשו.   -
נותר על כנו עוד שנים רבות אחר כך. על ההיבטים 
הייחודיים שפגש הרצל שפיר במשטרה הוא מדבר 

בהערכה: 
אולי  בניגוד  ]במשטרה[,  מיוחד  שהיה  “מה 
לצבא... הראייה של הקשר מלמעלה עד לגמרי 
כן.  במשטרה  משמעית.  חד  לא  היא  למטה 
אתה יכול להיתקל בבעיה שעצר אותך שוטר 
מסוים וזה קשור גם למפכ”ל. בצבא יש מידור 
דווקא  בהיררכיה.  תפקידים  מאוד  הרבה  של 

המפקח הכללי הרצל שפיר, שר הפנים אברהם בורג 
ומפקד משמר הגבול, ניצב צבי בר במהלך טקס.

ראש הממשלה מנחם בגין לוחץ את ידו של המפכ״ל הרצל שפיר, עם שובו משיחות בארצות הברית.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



במשטרה לעתים הצרכים שלך מביאים אותך 
בהכרח עד לדרג הנמוך ביותר. וזה מיוחד וגם 
גם  היא  שלך  ההשפעה  יכולת  גם  ואז  יפה. 
פשוט  אינו  כלל  שבדרך  מה  אופקית  בעצם 

]בארגונים גדולים[.” 
במשטרה נודע הרצל שפיר כאדם המתאפיין בגישה 
טווח.  ראייה ארוכת  וכבעל  ונמרצת  חדשה, תקיפה 
המשטרה  ממנגנון  הפיקה  שפיר  הרצל  של  גישתו 
יוזמה, חדשנות, העזה והחלטיות, בנוסף למקצועיות 

ברמה גבוהה.

היום שאחרי
מילא הרצל שפיר  ישראל,  פרישתו ממשטרת  מאז 
מגוון רחב של תפקידים, במסגרת מוסדות ממלכתיים 
לחשיבה  הפורום  בראש  עמד  שפיר  ואחרים. 
וטכנולוגיות  תעשיות  ומועדון  אסטרטגית-ביטחונית 
של  טכנולוגי  לחיזוי  המרכז  במסגרת  ביטחוניות 
שפיר  מונה   ,1991 בשנת  תל-אביב.  אוניברסיטת 
צוות ההיגוי, מטעם משרד האוצר, לפרויקט  לראש 
“קדמת נגב” שנועד ליישוב ארבע מאות אלף עולים 

חדשים בנגב.
בראש  שפיר  הרצל  עמד  המפרץ,  מלחמת  לאחר 
הצוות להכנת תכנית היסוד לארגון ולתפעול מערך 
העורף במדינה. התכנית שגיבש הצוות שבראשותו 
הובילה להקמתו של פיקוד העורף. בשנת 1992 עמד 
דאז,  הרמטכ”ל  בידי  שמונתה  ועדה  בראש  שפיר 
ניצול כוח האדם  אהוד ברק, ואשר בחנה את אופן 
בצה”ל, במגמה להמליץ על דרכי פעולה לצמצום ימי 

שירות המילואים הפעיל וקיצור שירות החובה. 

בעריכת  שפיר  עסק  השנייה,  לבנון  מלחמת  לאחר 
תחקיר על אופן תפקודו של צה”ל במלחמה, ההכנות 
לקראתה, השפעות השינוי הארגוני ותפיסת ההפעלה 

ותרומת המטה הכללי והרמטכ”ל לתוצאותיה.
ציבורית שהקים  ועדה  בראש  עמד שפיר  במקביל, 
את  לבחון  במטרה  הסביבה  להגנת  המשרד 
מתקנים  של  חירום,  ובשעת  ברגיעה  ההיערכות, 

לאחסון חומרים מסוכנים. 
הפנים  לביטחון  לשרים  שפיר  הרצל  ייעץ  כן,  כמו 
העורף  בנושא  הביטחון  שר  ולסגן  שונים  בנושאים 

ורשות החירום הלאומית )רח”ל(.

המפכ״ל הרצל שפיר ,שר הפנים יוסף בורג והאדמו״ר 
מקאליב במהלך ביקור בחסידות קאליב.

המפקח הכללי הרצל שפיר משוחח עם 
ראש הממשלה מנחם בגין.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

 - ירדן  אורון  הילד  רצח 
8.6.1980

ירדן  אורון  של  ורציחתו  חטיפתו  פרשת 
בן  ילד  אורון,  ישראל.  מדינת  את  זעזעה 
שמונה מסביון, נחטף בידי צבי גור, אשר 
דרש כופר בעבור שחרורו. צבי גור נעצר 
באמצעות  שאותר  לאחר  ביוני,  ב-27 
על-ידי  שסומנו  הכופר,  מכספי  שטרות 
את  גור  הוביל  תפיסתו  עם  המשטרה. 
החוקרים אל גופתו של אורון, אותו רצח 
עוד לפני תשלום הכופר. גור נידון למאסר 

עולם, ועונשו לא נקצב.



המפקח הכללי הרצל שפיר נושא דברים במהלך ביקור ראש הממשלה מנחם בגין 
ושר הפנים יוסף בורג במטה הארצי.

המפקח הכללי הרצל שפיר במהלך טקס סיום קורס קצינים.

מפקד חטיבה 7, אלוף משנה הרצל שפיר, 
במהלך תרגיל חטיבתי, 1963.

מאוסף ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון



אלוף משנה הרצל שפיר, הרמטכ״ל לשעבר יגאל ידין ומפקד גיסות השריון, האלוף דוד אלעזר, 
בטקס השבעת טירונים במצדה, 1963.

מאוסף ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון

מטה אוגדת טל במלחמת ששת הימים. 
מאוסף ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון



המפקח הכללי, רנ״צ הרצל שפיר, מעניק תעודת גמר 
לבוגרת קורס במכללה לקצינים בכירים.

ראש הממשלה יצחק רבין, שר הביטחון שמעון פרס ואלוף פיקוד הדרום 
הרצל שפיר צופים בתרגיל צבאי בסיני.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפכ״ל הרצל שפיר סוקר מסדר של צוערים 
בקורס קציני משטרה.



תעודת זהות
מפכ״ל מספר: 8

שם: אריה איבצן
שנת לידה: 1928
מקום לידה: ליטא

שנת גיוס למשטרה: 1948
תקופת הכהונה כמפכ״ל: 
31.3.1985 - 5.1.1981

שרי משטרה בתקופתו:
יוסף בורג )שר הפנים, ממונה על 

המשטרה(, חיים בר לב

ראשי ממשלה בתקופתו:
מנחם בגין, יצחק שמיר, שמעון פרס



נדבך על נדבך - מי האיש
אריה איבצן נולד בעיר קובנה שבליטא בשנת 1928. 
הוריו, הרמן צבי וקהילה איּפ, היו רוקחים במקצועם. 
ונהגו  האקדמית,  השכלתם  את  ברוסיה  רכשו  הם 
כבשו  כאשר  כך,  ברוסית.  בניהם  שני  עם  לדבר 
לאיבצן  התאפשר   ,1940 בשנת  ליטא  את  הרוסים 
ספר  לבית  להצטרף  השפה,  ידיעת  בזכות  הנער, 
חדש ויוקרתי שנפתח בעבור בניהם של קציני הצבא 
מדוברת  הייתה  בפיו  שהרוסית  על-אף  האדום. 
בלבד, למד במהירות גם קרוא וכתוב וסיים את שנת 
הלימודים כתלמיד מצטיין. לאות הוקרה על הצטיינותו 
בלימודים הוזמן, יחד עם תלמידים מצטיינים אחרים, 
שבבוקר  אלא  קרים.  האי  בחצי  למפגש-נופש 
הגרמנים  פלשו   1941 ליוני  ה-24  לקרים,  הנסיעה 
לקובנה. מפגש המצטיינים מעולם לא התממש. “אני 
כל  על  שהשפיע  היום,  אותו  את  מצוין  זוכר 
קמתי  אני.  וביניהם  אנשים,  הרבה  חיי  מהלך 
מוקדם בבוקר, ישבתי ואספתי ספרים שאקח 
של  הפצצה  התחילה  פתאום  לקרים,  אתי 

הגרמנים.”
שבועות ספורים לאחר שהגרמנים כבשו את העיר, 
ביצעו  מכן,  לאחר  כשבועיים  בגטו.  היהודים  רוכזו 
האינטליגנציה”,  “אקציית  את  ועוזריהם  הגרמנים 
כחמש  נרצחו  שבה 
צעירים  גברים  מאות 
ובהם  ומשכילים, 
והאהוב  הבכור  אחיו 
עד  איבצן.  אריה  של 
לחיסול הגטו, המשיך 
עם  להתגורר  איבצן 
כנער  ושימש  הוריו, 
שליח בשירות מועצת 
כמו  שבעיר.  היהודים 
כן, הצטרף לארגון “בני 
במסגרתו  ופעל  ציון” 
הגטו  כשחוסל  בגטו. 
נשלחו יושביו למחנות 
הריכוז. אמו של איבצן 
נשים  עם  נלקחה 
אחרות למחנה באזור דנציג, שם נרצחה. אריה ואביו 
נלקחו יחד למחנה ריכוז “לאגר 1” שבבוואריה, אך 
איבצן  באושוויץ.  למותו  משם  נשלח  החולה  האב 

מספר על האופן שבו ניצל:
“היה לי מזל... הכול בחיים זה מקריות. וביום 
הראשון שהגענו למחנה ריכוז בבוואריה, היה 

מסדר ושאלו אם יש חשמלאי. אני שהתעסקתי 
כחובב חשמלאות אמרתי  קצת עם מכשירים 
שאני חשמלאי. הייתי ילד, ונמוך מאוד, למרות 
החברים  אחד  ואז  גבוהה.  הייתה  שמשפחתי 
היה  עליה...  עמדתי  ואני  אבן  איזה  הזיז  שלי 
לנו מזל. במקום ללכת לעבודות איומות שהיו 
מתו  ואנשים  נוראיים  בונקרים  שם  נבנו  שם, 
כמו זבובים, אני חייתי פחות או יותר בתנאים 
אנושיים... ]בסוף[ הייתה צעדה כשהאמריקאים 
הצעדה  הבורחים.  הגרמנים  אחרי  זינבו  כבר 

אריה איבצן וחבר על עגלה בנהלל.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

אריה איבצן מקבל את דרגות הקצונה מראש הממשלה 
דוד בן גוריון, לאחר שסיים את קורס הקצינים בהצטיינות 

.21.8.1952
באדיבות רנ״צ )בדימ.( אריה איבצן

אריה איבצן כצוער בקורס 
קצינים, 1952.



זה דבר שקשה לתאר... זה משהו נורא... איך 
יום אחד, ב-2  יודע, אבל  עברתי את זה אינני 

במאי, הגיעו האמריקאים.”
נוספים, נלקח איבצן למחנה  יחד עם אלפי פליטים 
עקורים. שם ניצב כנער צעיר חסר ניסיון חיים בפני 
החלטה קשה. הוא שקל לשוב לעיר הולדתו, קובנה, 
כלפי  הרוסים  של  החשדני  יחסם  על  שמועות  אך 
למחנה  הגיעו  בינתיים  מכך.  אותו  הניאו  החוזרים 
על  בהתלהבות  וסיפרו  ה”בריגאדה”,  החי”ל,  חיילי 
והרי  צבא,  לה  ויש  יהודית  מדינה  קיימת  כך שכבר 
זאת,  כל  לשמע  נלהב  איבצן,  לכך.  ההוכחה  הם 
החליט לעלות ארצה. יחד עם קבוצה גדולה ממחנה 
העקורים הוברח ברגל וברכב מגרמניה לבריסל, שם 
עלה על אניית המעפילים “תל-חי”. האנייה, שהגיעה 
ושוב,  ארצה במארס 1946, נתפסה בידי הבריטים. 
לדבריו, שיחק המזל לידיו. מרבית העולים שהיו יחד 
אתו על האנייה נשלחו לקפריסין למחנות מעצר, אך 
איבצן היה בין הבודדים שקיבלו את ה”סרטיפיקט”, 

אישור העלייה המיוחל, מהבריטים, ונשאר בארץ. 
“כעבור יומיים הייתי בבית ספר לבנים בנהלל. 

פה התחילה התקופה הטובה שלי.”

איבצן למד במהרה עברית, אך לא נמשך לעבודה 
החקלאית שבה עסקו הנערים בבית הספר. הוא זכר 
בירושלים,  החי  אמו,  מצד  דוד,  לו  יש  כי  במעורפל 

ונסע לחפשו. הוא איתר את המשפחה, גילה כי דודו 
נפטר, ועבר לגור בביתה של אלמנתו בשכונת בית 
הכרם בירושלים. באוקטובר 1947 התגייס למשטרת 
לומד  במקביל  והחל  כנוטר,  היהודיים,  היישובים 
לבחינות הבגרות. מאוחר יותר, התגייס איבצן לארגון 
למשטרת  איבצן  עבר   1948 בתחילת  ה”הגנה”. 
בזמן  המדינה.  להקמת  עד  שירת  שבה  ירושלים, 
לירושלים,  השיירות  את  אבטח  העצמאות  מלחמת 
למשטרת  איבצן  אריה  התגייס  המלחמה,  תום  ועם 
הוא  במשטרה  הארוך שעשה  המסלול  על  ישראל. 
“אני המפכ”ל הראשון שהתחיל  מעיד בגאווה:  

כשוטר פשוט.” 
את  להרחיב  איבצן  אריה  הקפיד  השנים  לאורך 
מקצועיות  הכשרות  ולעבור  הכללית,  השכלתו 
שוטרים  להדריך  נבחר  דרכו  בתחילת  מתאימות. 
בנושאי חוק ומשפט. הוא נזכר בחיוך: “בערב היה 
פלילי,  במשפט  פרק  אותנו  מלמד  דין  העורך 
לבסוף,  החניכים.  את  מלמדים  היינו  ובבוקר 
הפכתי למומחה ולימדתי את הקצינים.” בשנת 
שמינית  וסיים  ערב  בתיכון  ללמוד  התחיל   1950
)יוכי(  יוכבד  לאשתו,  נישא  גם  זו  בתקופה  ובגרות. 
לבית קוסובסקי, ילידת ירושלים. לזוג נולדו שני בנים. 
זומן איבצן להשתתף בקורס הקצינים  בשנת 1951 

אריה איבצן ואשתו יוכבד, לאחר טקס סיום 
קורס קצינים, 21.8.1952.

מפקד המחוז הדרומי, ניצב אריה איבצן.

רצח ח”כ חמאד אבו-רביע - 12.1.1981
ב-12 בינואר 1981 נרצח ביריות חבר הכנסת חמאד אבו-רביע, ליד מלון “הולילנד” בירושלים. 
היה זה מקרה הרצח הראשון של חבר כנסת במדינת ישראל. חקירת הרצח חשפה כי הפשע 
בוצע בידי בניו של חבר הכנסת ג’עבר מועדי, שעמו היה לאבו-רביע הסכם רוטאציה שאותו 

סירב לממש. בניו של מועדי הועמדו לדין והורשעו.



הראשון שנערך בבית הספר הארצי בשפרעם. קורס 
זה נמשך תשעה חודשים. איבצן מספר על התנסותו 

זו:
“הקורס היטיב עמי, הייתי הצעיר ביותר שם. 
המתח לקראת מסדר הסיום היה עצום. קורס 
ללא  היה  החום  שנה.  אלפיים  אחרי  ראשון 
קצר.  לא  נאום  ונאם  בא  גוריון  בן  דוד  נשוא. 
לנאום  המשיך  גוריון  בן  ונפל.  התעלף  חניך 
וקם’. לפתע  יפול שוטר  ‘שבע  אחרי שהפטיר 
המצטיין’.  ‘החניך  תואר:  וצירפו  בשמי  קראו 
שמרו זאת בסוד עד לרגע ההוא... בן גוריון ענד 

לי את דרגת הקצין.”
באותו מעמד דרש ממנו בן גוריון, כמנהג אותם ימים, 
 - איּפ  הולדתו  שם  הפך  וכך,  שמו,  את  יעברת  כי 

לִאיְבָצן. 
ואיבצן  מידית,  משמעות  הייתה  בקורס  להצטיינותו 
גוריון  בן  עמוס  של  לצדו  ולעבוד  להצטרף  הוזמן 
במחלקת התכנון במטה בתל-אביב. במשך היום עבד 
ובערב - למד משפטים בשלוחה של האוניברסיטה 
ועמדה  דין,  כעורך  איבצן  הוסמך  כאשר  העברית. 
חיים  לטובת  לעזוב את המשטרה  בפניו האפשרות 
ונשאר.  כי הוא קשור בנפשו למקצוע  אחרים, הבין 
תל- במחוז  איבצן  שירת   1958-1957 השנים  בין 

אביב בתפקידי שיטור וחקירות שונים. בשנת 1959 
נתמנה לתפקידו הפיקודי הראשון כסגן מפקד הנפה 
הצפונית במחוז תל-אביב. בשנת 1962 מונה למפקד 
נפת רמת-גן, ובסוף שנת 1963 עבר לפקד על הנפה 

הדרומית. 
יכולתי  שבה  עולים,  עיר  אז  הייתה  “...יפו 
העבודה  מבחינת  כשוטר  עצמי  את  למצות 
גיבשתי את התפיסות  אולי  עם הקהילה. שם 
שליוו אותי במשך השנים שלאחר מכן, בנושאי 

הקהילה.”
 משם המשיך איבצן לפקד על הנפה הצפונית במחוז 

תל-אביב, ובהמשך, בשנת 1972, שירת כסגן מפקד 
מחוז תל-אביב. בימיו האחרונים בתפקיד זה, לאחר 
השתתף  הדרומי,  המחוז  למפקד  התמנה  שכבר 
התקופה,  של  הקשים  הטרור  מאירועי  באחד 

המתקפה על מלון סבוי, במארס 1975. 
הייתה  זו  לירושלים,  שלי  המעבר  “לפני 
במלוא  טרור  עם  שלי  הראשונה  התמודדות 

עוצמתו.” 
השנים  בין  הדרומי,  המחוז  כמפקד  שנותיו  בשלוש 
1978-1975, נטל איבצן חלק באירועים משמעותיים 
עליו,  הוטלה  המחוז,  כמפקד  המדינה.  בתולדות 
בהתראה קצרה, האחריות למבצע “שער” לאבטחת 

ביקורו של נשיא מצרים אנואר סאדאת בישראל. 
היו  אם  לאומי,  אסון  להיות  היה  יכול  זה   “
הורגים את סאדאת. בבוקר כבר הגיע המשלוח 
מצריים[...  ביטחון  אנשי  ]של  שלהם  הראשון 
גייסנו עשרת אלפים איש. לא ניתן לתפוס את 
אנשים  של  כזו  לכמות  לתת  של  המשמעות 
רק לאכול ומקום להניח את הראש. וזה עבר 
בשלום. אם זה לא היה עובר בשלום, אני יכול 

להבטיח לך שמפכ”ל - לא הייתי.“
בראש  לעמוד  איבצן  מונה   1980-1978 השנים  בין 
כפועל  התקיימו  אשר  האוטונומיה,  שיחות  מטה 
יוצא של הסכם השלום בין ישראל למצרים. שיחות 
האוטונומיה נמשכו עד תחילת מבצע “שלום הגליל” 

ביוני 1982.
ב-5 בינואר 1981 מונה אריה איבצן לתפקיד המפקח 

הכללי השמיני של משטרת ישראל. 

המפכ״ל אריה איבצן מעניק שי לנשיא המדינה חיים 
הרצוג, בעת ביקורו במטה הארצי.

המפכ״ל אריה איבצן חונך מתקן משטרתי.



השוטר מספר 1

העפר,  מן  באתי  אני  באתי.  מאין  יודע  “אני 
מדינה  ישראל,  למדינת  להגיע  וזכיתי  האפר, 
המקום  ליהודים.  ביטחון  שנותן  מקום  שהיא 
היחיד שאפשר לנשום בו אוויר ולדעת שאנחנו 

מוגנים. לא כמו שאני הייתי- נרדף.” 
איבצן  של  עיניו  לנגד  שניצבה  העיקרית  המטרה 
לאנשים”.  ביטחון  “תחושת  להעניק  הייתה  כמפכ”ל 
ססמה זו נולדה מאמונתו הגדולה בכוחה של הנוכחות 
“אגלי  עֵברות, באמצעות מבצע  למנוע  המשטרתית 
לתגבר  מהמטות  שוטרים  יצאו  שבמסגרתו  זיעה”, 
מדים, שהעצימה את  לבישת  תוך  הקו,  יחידות  את 

הבולטות והִנראות שלהם.
בדבר  נתחיל  המשטרה?  תפקיד  בעצם  “מה 
יוצרים  איך  לציבור.  ביטחון  ליצור   - בסיסי 
של  נוכחות  על-ידי  בעיקר  לציבור?  ביטחון 
כמובן.  החקירות  תחום  לצד  זאת,  השוטרים. 
לשם כך, יש צורך בכוח אדם שגם יבלוט וגם 
יוצרת תחושה  יפעל... עצם נוכחות השוטרים 
יותר בטוחה. נוכחות ופיזור של יחידות משטרה 
ביטחון,  תחושת  של  היסוד  אבן  בעצם  הנן 

וביטחון לפרט.”
ניצבה המשטרה  אחת המשימות הראשונות שמולן 
בראשותו של איבצן הייתה מערכת הבחירות לכנסת 
העשירית, בשנת 1981, שהייתה מן הסוערות שידעה 
מדינת ישראל. על ראשות הממשלה התמודדו מנחם 
בגין ושמעון פרס, ובין תומכיהם נוצרו חיכוכים רבים 
נתבעה  המשטרה  וחברתי.  עדתי  פוליטי,  רקע  על 
החובה  בין  לגשר  נדרשה  היא  שכן  רבה,  לגמישות 
לשמור על זכויות האדם לבין שמירה על יציבותה של 

המדינה, ומניעת איום על אופייה הדמוקרטי. 

האווירה  איך  היטב  חשנו   ’81 “בבחירות 
מתחממת. החלטנו להפגין קודם כל נוכחות של 
המשטרה, שיש בה גורם של הרתעה, והוצאנו 
הכיכרות  אל  פקידים,  כולל  טוב,  בחור  כל 
כמו  שייראו   - במדים  אותם  שהלבשנו  אחרי 

שוטרים.” 
בעקבות  הממשלה,  החליטה   ,1982 יוני  בראשית 
בשגריר  פלסטינים  מחבלים  של  התנקשות  ניסיון 
במבצע  לפתוח  ארגוב,  שלמה  בבריטניה  ישראל 
“שלום הגליל”. המבצע, שהחל ב-4 ביוני בהפצצות 
של חיל האוויר במטרות ממוקדות, נמשך עם כניסתם 
של כוחות קרקע צה”ליים ב-6 ביוני, והתפתח לכדי 
ליוני  עד  שנמשכה  לבנון,  מלחמת  ארוכה,  מלחמה 
1985. תפקידיה של משטרת ישראל בעת המלחמה 
כללו סיוע לצה”ל בגיוס כוחות המילואים ובשמירה 
על הגבול ועל מעברי הגבול. כן, נכנסו חבלני משטרת 
צה”ל  לכוחות  לסייע  במטרה  לבנון,  לשטח  ישראל 

בטיפול בחומרי נפץ ובפינויים.
שתי פלוגות מג”ב נכנסו ללבנון, תחת פיקוד צה”ל. 
על שוטרי הַחיל הוטלו משימות מבצעיות, כגון: איתור 
חוליות מחבלים, השתלבות בפעילות השוטפת של 
סיורים רגליים וממונעים והצבת מחסומים ומארבים. 

המפכ״ל אריה איבצן וראש הממשלה מנחם בגין. 
באדיבות רנ״צ )בדימ.( אריה איבצן

רצח רוני ניצן - 13.12.1981
בראשון  נרצח   1981 בדצמבר  ב-13 
בית  מפקד  ניצן,  רוני  רב-כלאי  לציון 
של  רציחתו  ברמלה.  המרכזי  המעצר 
זה  היה  מסוכן:  תקדים  היוותה  ניצן 
חוק  איש  רצח  של  הראשון  המקרה 
הרצל  רוצחיו,  תפקידו.  ביצוע  רקע  על 
לישראל  הוסגרו  שמש,  ויעקב  אביטן 

מצרפת ונדונו למאסר עולם. 

המפכ״ל איבצן מארח קצינים בכירים בגמלאות במטה הארצי, 
וביניהם המפכ״לים לשעבר קופל, רוזוליו ותבורי.



כשהתארכה המלחמה, הוקמה בגזרת צידון מפקדת 
כבדים  אסונות  שני  פקדו  המלחמה  במהלך  מג”ב. 
את הַחיל. האסון הראשון התרחש בנובמבר 1982. 
בניין הממשל הצבאי הישראלי בצֹור קרס, ושבעים 
בהם  נהרגו,  הביטחון  וכוחות  צה”ל  חיילי  וחמישה 
האירוע  הגבול.  משמר  לוחמי  וארבעה  שלושים 
התרחש כנראה בשל דליפת גז שגרמה להתפוצצות 
כעבור  בדיוק  אירע  השני  האסון  ולקריסתו.  הבניין 
שנה, בנובמבר 1983, כאשר מכונית תופת התפוצצה 
בצֹור  הגבול  משמר  למפקדת  הכניסה  שער  ליד 
שהחליפה את בניין הממשל ההרוס. בפיגוע זה נהרגו 

עשרה לוחמי משמר הגבול מפלוגה כ”א. 
לא  ישראל  משטרת  ניצבה  לבנון  מלחמת  בימי 
המלחמה,  במהלך  בצפון.  הקרבות  בחזית  רק 
כדי  האזרחי  המשמר  מאנשי  שליש  גם  גויסו 
הגבול.  באזורי  האזרחית  לאוכלוסייה  סיוע  להציע 

על  כתגובה  המחאה  אירועי  ורבו  הלכו  בנוסף, 
בממשלה.  התמיכה  הפגנות  ומנגד,  המלחמה, 
אלימות  של  אל-חזור  לנקודת  הגיעו  אלו  אירועים 
יום  באותו   .1983 בפברואר  ב-10  והתלהמות 
אנשי  של  מחאה  תהלוכת  בירושלים  התקיימה 
התרחשו  האירוע,  במהלך  עכשיו”.  “שלום  תנועת 
התנגשויות אלימות בין המשתתפים משני הצדדים. 
לשיא הגיעו הדברים כאשר רימון רסס נזרק לעבר 
מפגיני “שלום עכשיו”. הרימון גרם למותו של אמיל 
גרינצווייג, פעיל התנועה בן שלושים וחמש, ולפציעתם 
של תשעה אנשים נוספים. לאחר חקירה מאומצת, 
תפסה המשטרה את משליך הרימון, יונה אברושמי, 
שהורשע ברצח ונידון למאסר עולם. בעקבות פרשה 
על המשמר  הצורך שהמשטרה תעמוד  זו, התחדד 

ותרתיע כנגד הקצנת השנאה על רקע פוליטי.
בראשית שנות השמונים חלה החמרה ניכרת בתחומי 

רצח דני כץ - 8.12.1983
דני כץ, נער בן 15 משכונת “דניה” שבחיפה, יצא מביתו ב-8 בדצמבר 1983 ונעלם. לאחר 
ועליה סימנים להתעללות קשה  ליד הכפר סכנין,  גופתו במערה  ימים, נמצאה  שלושה 
במיוחד. לאחר חקירה מאומצת, נעצרו חמישה חשודים, תושבי סכנין ובדווים. החמישה 
הורשעו על-פי הודאותיהם ונדונו לעונשי מאסר ארוכים. בעקבות תלונת פרקליטם של 
המורשעים שלווה בלחץ ציבורי, לפיה, נגבו מהם ההודאות תוך שימוש באמצעים פסולים, 
נערך בשנת 2000 משפט חוזר למעורבים בפרשה. גם במשפט זה הורשעו החמישה, ובית 

המשפט העליון דחה את ערעורם על הרשעה שנייה זו.

המפכ״ל אריה איבצן תורם דם.



רצח  של  חמורות  עֵברות  ובהם  השונים,  הפשיעה 
ושוד, עֵברות רכוש ועברות סמים. על המשטרה היה 
באותה  שאירעו  קשות  רצח  פרשיות  עם  להתמודד 
שלוש  הוקמו  זה,  חמור  דברים  מצב  לאור  תקופה. 
ארצית  יחידה  חקירות:  בנושאי  העוסקות  יחידות 
לחקירות  ארצית  יחידה  )יאח”פ(,  פשעים  לחקירות 
יחידת  המהווה  ותביעות,  חקירות  ומחלקת  הונאה 

מטה מפקחת ומנחה בתחומי חקירות שונים.
במהלך שנות כהונתו כמפכ”ל יושמו חלקים נרחבים 
שנוסחה  הרב-שנתית  התכנית  תירוש,  מתכנית 
בתקופת קודמו, המפכ”ל הרצל שפיר. במהלך שנת 
1981 הוקם מחוז רביעי, מחוז המרכז, לראשונה מאז 
רפורמת נחמיאס בשנת 1958. הקמת המחוז נעשתה, 

במשטרה  התייעלות  על-ידי  ורק  אך  איבצן,  לדברי 
ככלל, וללא כל תוספת תקנים וציוד. כמו כן, בהמשך 
להתארגנות הטריטוריאלית ללוחמה בפשיעה, פוצל 
סיירות  לכיש.  מרחב  הקמת  על-ידי  הנגב,  מרחב 
בתפקידי  הופעלו  האזרחי  והמשמר  הגבול  משמר 
שיטור ייעודיים, בעיקר נגד הפשיעה החמורה ואכיפת 

החוק. 
המשקף  העיקריים,  הארגוניים  התהליכים  אחד 
הנוכחות  בהגברת  איבצן  המפכ”ל  של  אמונתו  את 
לקשרי  היחידה  של  הקמתה  הייתה  המשטרתית, 
היחידה   .1981 בשנת  )ילק”מ(  קהילה-משטרה 
הוקמה מאחר שנראה היה כי עם השנים הלך ופחת 
מגעם של השוטרים עם האזרחים בשטח. היו לכך 
גורמים רבים: עומס עבודה, מיעוט כוח אדם ומעבר 
הוכפפה  הראשונות  בשנותיה  לממונע.  רגלי  מסיור 
למפכ”ל  ישירות  קהילה-משטרה  לקשרי  היחידה 
כלל-משטרתית  מקצועית  מטה  כיחידת  ופעלה 
עם  בעבודה  וכן  וייעוץ,  הסברה  במתן  שעסקה 
היחידה  עברה   1983 בשנת  בסיכון.  אוכלוסייה 
האזרחי,  המשמר  של  הארגוני  הגג  תחת  לפעול 
במגזרים  לפעילות  זיקתה  את  לאבד  מבלי  זאת, 
עם  שיתוף  תוך  פעלה  היחידה  במשטרה.  אחרים 
וקהילתיים. בתחום  ארגונים חברתיים, התנדבותיים 
ההסברה פעלה היחידה ליצירת הבנה הדדית סביב 
המשותפים,  והקהילתיים  המשטרתיים  האינטרסים 
הציבור  ֵאמון  ולטיפוח  השוטר  של  תדמיתו  לשיפור 
ביכולותיה של המשטרה לעזור ולהגן ונקטה פעולות 

מניעה שונות.

פינוי חבל ימית - 25.4.1982
כחלק מהסכמי השלום בין ישראל למצרים, 
שהוקמו  הישראליים  היישובים  כי  נקבע 
וייהרסו.  מתושביהם  יפונו  סיני  האי  בחצי 
היה  ההסכם,  מימוש  של  האחרון  השלב 
בסמוך  ימית,  חבל  יישובי  והריסת  פינוי 
במחאה  לּווה  היישובים  פינוי  לרפיח. 
ציבורית נרחבת, שכללה הפגנות ומחאות 

קשות והתבצרות מפגינים בעיר ימית. 

פרשת אלן גודמן - 11.4.1982
ב-11 באפריל 1982 הגיע אלן גודמן, עולה מארצות הברית הלוקה בהפרעת אישיות גבולית, 
להר הבית כשהוא חמוש ברובה סער. גודמן פתח באש, רצח את אחד משומרי הוואקף ופצע 
שני שוטרים ושני שומרים נוספים. כוח משטרה פרץ לרחבת הר הבית, ואלן גודמן הסגיר 

את עצמו. הוא חולץ מהר הבית, מידי המון מתפרע שביקש לעשות בו שפטים. 

המפכ״ל איבצן נושא דברים בטקס סיום קורס 
בבית הספר הארצי.



הציבור  את  לקרב  מאמץ  מסמל  “הילק”מ 
למניעתו,  דרכים  למציאת  בפשע,  ללחימה 
להכרת  לביצועו,  האפשרויות  להקטנת 

המשטרה ואפשרויותיה.” 
של  בתקופתו  מוסדו  האדם,  בכוח  הטיפול  בתחום 
לִלבו   ביותר  קרוב  שוטרים.  לקידום  הכללים  איבצן 
כמפכ”ל היה נושא ההשכלה: הוא האמין בחשיבותה 
של ההשכלה הרחבה ושל המקצועיות והתעקש על 
הצבת רמה וקריטריונים של השכלה כתנאי לשירות 
בכוח  העז  הצורך  על-אף  וכך,  במשטרה.  ולקידום 
אדם חדש בארגון, נדחו מגויסים חדשים שלא עמדו 

בקריטריונים. 
בדרגה  שוטר  העלאת  כי  נקבע  איבצן  בהנחיית 

מחייבת תעודת בגרות, וכי מינוי לקצונה מחייב תואר 
ראשון. לצורך כך, פותחה תכנית ללימודי משטרה, 
הדוח  מן  תל-אביב.  באוניברסיטת  אז  שהתקיימה 
השנתי של שנת 1984 עולה כי קרוב לחמש מאות 
משטרתית,  במסגרת  בגרות  לימודי  סיימו  שוטרים 
מאה ארבעים ושבעה שוטרים למדו באוניברסיטאות 
לתואר  בלימודים  החלו  קצינים  וארבעה  ועשרים 

ראשון בהכוונה ובמימון המשטרה.
כל-כך  שגוף  ביותר,  הטובה  ההשקעה  “זוהי 
כך  על  העתיד.  בבניית  להשקיע  יכול  גדול 

גאוותי.”  
“רשת”  הרב-שנתית  התכנית  גובשה   1985 בשנת 
הניסיון  מן  שהופקו  הלקחים  בסיס  על  שפותחה 
את  ניתחה  התכנית  “תירוש”.  בתכנית  שהצטבר 
לשירותי  הביקוש  ואת  הישראלית  החברה  צורכי 
המשטרה, הובאו בחשבון שיקולי תקציב מחמירים 
ותחזיות שונות. כל זאת, תוך בחינת ההקשר הרחב 
במדינה.  אחרים  ממשלתיים  בגופים  המתרחש  של 
הושתתו הנחות יסוד והוגדרו קווי מדיניות ברורים בכל 
אחד מתחומי הפעילות המשטרתית. בין היתר הוצגו 
קריטריונים  גובשו  ִלשַמן  רב-שנתיות,  בינוי  תכניות 
אובייקטיבי על-פי  ולכמת באופן  היה לבדוק  שניתן 

צורכי האוכלוסייה המתגוררת במקום. 
תפקידו  את  איבצן  אריה  סיים   1985 מארס  ב-31 
כמפקח הכללי. איבצן שירת בתפקידו כארבע שנים. 

המפכ״ל אריה איבצן וראש הממשלה מנחם בגין.

המפכ״ל איבצן סוקר מסדר בבית הספר הארצי בשפרעם.



היום שאחרי

לסגל  איבצן  הצטרף  מהמשטרה,  שחרורו  עם 
ובקניה  בליבריה  ישראל  כשגריר  וכיהן  הדיפלומטי 
בין השנים 1991-1985. עם שובו ארצה, פתח אריה 

איבצן משרד עורכי דין בתל-אביב.

המפכ״ל, רב-ניצב אריה איבצן מלווה את הנשיא חיים הרצוג 
במהלך ביקור במטה הארצי.

המפכ״ל אריה איבצן, ראש הממשלה שמעון פרס, שר 
המשטרה חיים בר-לב וסגל הפיקוד הבכיר של המשטרה.



המפכ״ל אריה איבצן עם ראש הממשלה מנחם בגין ושר הפנים יוסף בורג.

המפכ״ל איבצן, ראש הממשלה שמעון פרס ושר המשטרה חיים בר-לב בעת ביקור ראש הממשלה במטה הארצי.



המפכ״ל אריה איבצן, הנשיא חיים הרצוג ושר הפנים יוסף בורג במסדר לכבוד ביקור הנשיא במטה הארצי.



המפכ״ל אריה איבצן, הנשיא חיים הרצוג, שר הפנים יוסף בורג ומפקדי המשמר האזרחי בטקס 
חלוקת תעודות למתנדבים מצטיינים בבית הנשיא.

המפכ״ל אריה איבצן מעניק תעודות הערכה לשוטרים השבים משירות מילואים במבצע ״שלום הגליל״.



שגריר ישראל בקניה ושר החוץ משה ארנס, במהלך טקס קבלת פנים במעונו של נשיא קניה.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



המפכ״ל, אריה איבצן.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפכ״ל אריה איבצן וראש הממשלה יצחק שמיר בטקס לציון הנפת ״דגל הדיו״ באילת, 15.3.1984.



המפכ״ל, אריה איבצן. 
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

 שגריר ישראל בקניה, אריה איבצן, יחד עם נשיא קניה דניאל אראפ מוי ושר החוץ משה ארנס.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



תעודת זהות
מפכ״ל מספר: 9

שם: דוד קראוס
שנת לידה: 1929

מקום לידה: צ׳כוסלובקיה
שנת גיוס למשטרה: 1950
תקופת הכהונה כמפכ״ל: 
31.3.1990 - 1.4.1985

שרי משטרה בתקופתו:
חיים בר-לב

ראשי ממשלה בתקופתו: 
שמעון פרס, יצחק שמיר

תאריך פטירה: י״ט בכסלו, 
התשס״א 16.12.2000



נדבך על נדבך - מי האיש

דונייצ’קה  בעיירה   ,1929 בשנת  נולד  קראוס  דוד 
סטרדה, על גדת הדנובה בצ’כוסלובקיה, למשפחה 
במסחר  שעסק  אביו,  המקומית.  בקהילה  חשובה 
במשך  הפך  תרנגולות,  וביצי  עופות  של  סיטונאי 
השנים לשותף בבית חרושת לשימורי עופות, ונעשה 
קראוס  של  אביו  עמד  אף  בהמשך,  אמצעים.  בעל 
בראש ועד הקהילה היהודית בעיירה. בגיל שש החל 

דוד קראוס ללמוד בבית הספר המקומי, והשלים את 
ב”חדר”  הצהריים  אחר  בשעות  היהודית  השכלתו 
שבעיירה. בזכות היותו תלמיד טוב, רשמו אותו הוריו 
מובן  היה  דבר שלא  המתאים,  לגיל  בהגיעו  לתיכון 

מאליו באותם ימים. 
עם כיבוש צ’כוסלובקיה בידי הגרמנים בשנת 1938, 
גם הזכות ללמוד  ובהן  זכויותיהם,  נשללו מהיהודים 
ראו  אשר  קראוס,  דוד  של  הוריו  הספר.  בבית 
חשיבות רבה ללימודיו, שכרו את שירותיו של מורה 

פרטי, אשר לימד אותו את חומר הלימודים הנדרש, 
ואף את השפה העברית, דבר חריג בתקופה ההיא. 
הודות ללימודים אלה, הצליח קראוס לעמוד בבחינות 

הגמר בהצטיינות.
בשנת 1943, בהיות בן 14, נלקח אביו למחנה עבודה. 
דוד, הבכור מבין שמונה אחים ואחיות, קיבל על עצמו 
את עול הדאגה למשפחה. מאוחר יותר באותה שנה, 

דוד קראוס כשוטר תנועה רכוב על אופנוע, יחד עם 
אשתו ובתו, שנות החמישים.

באדיבות משפחת קראוס

סמל דוד קראוס בחברת ראש 
הממשלה, דויד בן-גוריון.

באדיבות משפחת קראוס

סגן-ניצב דוד קראוס לצד ראש הממשלה גולדה 
מאיר וחבר הכנסת מנחם בגין, בטקס הסרת 
הלוט מהאנדרטה לזכר קורבנות באבי-יאר 

בתל-אביב, 2.2.1971.

מפקד מחוז תל-אביב, ניצב דוד קראוס, בתרגיל 
של הימ״מ יחד עם ראש הממשלה שמעון פרס, שר 
המשטרה חיים בר-לב, מפקד מג״ב ניצב פנחס שחר 

ומפקד הימ״מ סגן-ניצב צפריר ניר.



למחנה  בהגיעם  לאושוויץ.  העיירה  יהודי  כל  הובלו 
ההשמדה, ראו הגרמנים את דוד מחזיק על זרועותיו 
את אחותו הקטנה, וטעו לחשוב שהוא אביה - מבוגר 
המבוגרים  לטור  נשלח  לטעות,  הודות  שהוא.  מכפי 
בעלי היכולת לעבוד. יתר בני משפחתו, אמו ושבעת 

אחיו ואחיותיו, נרצחו בידי הנאצים.
בני  לחפש  הולדתו  לעיירת  שב  המלחמה  בתום 
קראוס  אביו.  את  רק  מצא  אך  ששרדו,  משפחה 
סיפר על המפגש המרגש: “היה זה היום המאושר 
מאושר  הייתי  כאחד.  ביותר  והעצוב  ביותר 
מצד אחד שמצאתי את אבי, מצד שני סבלתי-
]על[  לו  וסיפרתי  לו  שתיארתי  בזמן  נוראות 

גורל משפחתנו.” 
הקושי לחיות באותו מקום שבו התרחש הנורא מכל, 
בין המקומיים שחלקם שיתפו פעולה עם הגרמנים, 
היה קשה מנשוא לדוד הנער, והוא הצטרף לקבוצה 
של 20 נערים ונערות שנסעו מצ’כוסלובקיה לאיטליה, 
למחנה הנוער של ה”הגנה”. במחנה זה קיבלו אימון 
הגעתו  עם  לישראל.  לבסוף  נשלחו  וממנו  והדרכה, 

ארצה גויס קראוס לצה”ל ונשלח לחזית. 
שהתחוללה  בעת   ,1948 בשנת  ארצה  “הגענו 
ישר  מהאנייה  הקוממיות.  מלחמת  בארץ 
נלקחנו למחנה מעבר להצטייד בנשק, וכעבור 

אסון הבונים - 11.6.1985
תאונת דרכים קשה במיוחד בין אוטובוס שהסיע תלמידי בית ספר יסודי מפתח-תקווה שהיו 
בטיול שנתי, לבין רכבת. האוטובוס חצה מסילת ברזל ורכבת פגעה בו בעוצמה רבה. כתוצאה 
מההתנגשות נהרגו עשרים ושניים איש מתוכם תשעה עשר ילדים. התאונה הקשה חידדה את 

הצורך בבניית מחסומים בין מסילות לכבישים.

מפקד מרחב ירושלים, תת-ניצב דוד קראוס, מלווה את המפכ״ל שאול רוזוליו בעת ביקורו במרחב, 1976.

ראש אגף המבצעים, ניצב דוד קראוס, 
עם המפכ״ל חיים תבורי.



יצחק  לבארות  דרומה  ירדנו  מספר  ימים 
והספקנו להדוף התקפה מצרית על המשק.” 

דוד קראוס כמה  קיבל  בהפוגה הראשונה בקרבות 
יהודית.  זוגו,  לבת  להינשא  הספיק  בהם  חופש,  ימי 
סטרדה,  דונייצ’קה  העיירה  בת  היא  אף  יהודית, 
אף  לאחר המלחמה שבה  בו מחדש כאשר  פגשה 
היא עם אמה לחפש אחר קרובים ששרדו, אך לא 

מצאה איש. 
הנגב,  חטיבת  של   9 בגדוד  קראוס  שירת  בצה”ל 
ומאוחר יותר בשירות הרפואי בחיפה, כנהג אמבולנס. 
 ,1950 בשנת  בצה”ל,  חובה  משירות  שחרורו  עם 

התגייס למשטרת ישראל. 
בשנתו הראשונה שירת קראוס כנהג במסגרת סגל 
משטרת  של  הארצי  האימונים  בסיס  של  המנהלה 

ישראל. שנתיים לאחר גיוסו השתתף בקורס סמלים 
והוצב בענף התנועה במחוז חיפה.

בין השנים 1957-1952 שירת קראוס כשוטר תנועה, 
רוכב אופנוע, במחוז. בשנת 1957 קּודם דוד קראוס 
בדרגות ומונה כראש קבוצת סיור בחיפה, ומתפקיד 
זה נשלח להכשרה בקורס קצינים. בשנת 1958, עם 
סיום הקורס, מונה למפקד יחידת סיור, ולאחר מכן - 

חונך בקורס סמלים. 
להגיד  יודעת  לא  “אני  יהודית, מספרת:  אלמנתו, 
מאיפה בא הרצון להתגייס... אבל דוד חשב על 
זה מהרגע הראשון, זה תפס אותו חזק מאוד... 

הוא היה איש שטח. שוטר תנועה על אופנוע, 
מאוד  הוא  הראשון  מהרגע  דייוידסון...  הארלי 

אהב את זה.”
תל-אביב.  במחוז  לשרת  קראוס  עבר   1962 בשנת 
במרחב  סיור  יחידת  מפקד  בתחילה  שימש  שם 
הירקון ובהמשך כקצין סיור, ראש לשכת סיור וסגן 
מפקד מרחב דן. עם העלאתו בדרגה לניצב-משנה, 

בשנת 1974, מונה קראוס למפקד מרחב המרכז. 
כעבור שנתיים, בשנת 1976 הועלה לדרגת תת-ניצב 
בתפקיד  גם  ירושלים.  מרחב  כמפקד  לשרת  ועבר 
קראוס  מונה   1977 ובשנת  כשנתיים,  שימש  זה 
ניצב.  לדרגת  והועלה  המנהלה,  אגף  בראש  לעמוד 
המבצעים,  אגף  כראש  קראוס  שירת   1978 בשנת 
ובהמשך, נוסף לתפקיד זה, גם כסגן המפכ”ל. כמו כן, 
שימש בתקופה זו כנשיא הסניף הישראלי של ארגון 
מונה   1982 בשנת  )איפ”א(.  הבינלאומי  השוטרים 
קראוס לנשיא בית הדין לענייני משמעת של משטרת 
מחוז  למפקד  קראוס  התמנה   1984 בשנת  ישראל. 

תל-אביב. 
הדרגות,  סולם  במעלה  קראוס  של  המהיר  קידומו 
מהווה ראיה ברורה להערכה שרחשו מפקדיו לאופן 

שבו מילא את תפקידיו.
בתאריך 1 באפריל 1985 מונה דוד קראוס למפקח 

הכללי התשיעי של משטרת ישראל.

הסגרת ג’ון דמאניוק - 27.2.1986
ג’ון איוואן דמיאניוק, תושב אוהיו ממוצא אוקראיני, נעצר על-ידי שלטונות ארצות הברית 
בחשד שהיה קצין אס-אס שהפעיל את תאי הגזים בטרבלינקה, בהם נרצחו 800,000 
יהודים. דמאניוק הוסגר לישראל ועמד לדין. הוא הורשע בבית המשפט המחוזי, אך זוכה 
בערעורו לבית המשפט העליון מחמת ספק שהתעורר לגבי זהותו, והוחזר לארצות הברית. 

ב-2009 הוסגר לגרמניה, ועמד לדין בחשד להיותו שומר במחנה ההשמדה סוביבור.

דוד קראוס בוחן זירת פיצוץ.

המפכ״ל דוד קראוס והרמטכ״ל, דן שומרון.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



השוטר מספר 1
בחמש שנות כהונתו של רנ”צ דוד קראוס כמפכ”ל 
השכיל לשלב בין היכולת לעמוד נוכח אתגרים קשים 
מחוץ המחייבים שינוי והיערכות מחודשת, לבין חוסר 
המשטרתי  המערך  פני  בשיפור  להתפשר  הרצון 
הרבים  הקשיים  את  הכחיש  לא  מעולם  הפנימי. 

שמציב התפקיד.
 “תפקיד המפכ”ל הוא אחד התפקידים הקשים 
שהכרתי במשטרה. המפכ”ל בודד בהחלטות. 
תפקידים  כבר  עברתי  שלו.  כולה  האחריות 
לעולם  מעבר  ישנו  המפכ”ל  לתפקיד  רבים... 
אחר, במיוחד לאיש העסוק כל הזמן בעבודה 

בשטח.”
באווירה  התאפיינה  כמפכ”ל  כהונתו  תקופת 
פעולה  בשיתוף  בארגון,  נעימה ששררה  קולגיאלית 
בין המשטרה לגופי ביטחון אחרים ושיתוף פעולה בין 
שנשא  בדברים  המשטרה.  בתוך  השונות  היחידות 
אמונתו  משתקפת  העצמאות  יום  לרגל  בריאיון 

בשוטר כאדם:
שלי.  האני-מאמין  את  בקצרה  לסכם  “ניתן 
הידע,  את  להקנות  כדי  הכול  עושה  המערכת 
את ההכשרה המקצועית ואת הניסיון הדרושים. 
המערכת אינה יכולה לתת את הדבר, שצריך 

 - והוא  מאיתנו,  ואחד  אחד  בכל  טבוע  להיות 
להיות בן אדם; כי השירות שאנו נותנים לאזרח 
לשרת  רוצה  אני  אם  רצון.  מתוך  שירות  הוא 
את  להבין  אדם,  להיות  צריך  אני  הזולת,  את 
מצוקותיו של הזולת. לא רק לקיים עליו שררה, 

אלא לשרת אותו.” 
נתונה  הארץ  הייתה  לכהונתו  הראשונה  בתקופה 
בתקופת תכנית חירום כלכלית. המציאות הכלכלית 
בקנה  ולפיטורים  מפעלים  לסגירת  גרמה  הקשה 
סדר,  ולהפרות  להפגנות  גרמו  אשר  נרחב,  מידה 
נדרשה  בנוסף,  עמן.  להתמודד  נאלצה  שהמשטרה 
המשטרה עצמה לצעדי התייעלות וחיסכון, בין היתר, 

חטיפת “אוטובוס האמהות” - 7.3.1988
 .1988 במארס  ב-7  מסיני  לישראל  חדרה  הפת”ח  מארגון  פלסטיניים  מחבלים  חוליית 
המחבלים השתלטו על רכב צבאי ואחר כך על אוטובוס אזרחי, שהסיע עובדים של הִקריה 
למחקר גרעיני, ברובן נשים. כוחות משטרה כיתרו את האוטובוס, ולוחמי הימ”מ פרצו 
פנימה וחיסלו את החוטפים. בפיגוע נרצחו שלושה בני ערובה. אירוע זה היה הראשון 

שבו הופעל הימ”מ לצורך השתלטות על מחבלים המחזיקים בבני ערובה.

המפכ״ל דוד קראוס ונשיא המדינה חיים הרצוג.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפכ״ל דוד קראוס נפרד מראש הממשלה יצחק 
שמיר לפני טיסתו לצרפת.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפכ״ל דוד קראוס ושר המשטרה, חיים בר-לב.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



לשנות את התכנית הרב-שנתית “רשת” ולהתאימה 
למצב הכלכלי ולקיצוץ בתקציבי הממשלה שבוצעו 

לאורו. 
בהמשך, בשל אי-הקצאת המשאבים הדרושים אף 
ל”רשת” המעודכנת,  הוכנו  תכניות עבודה נוספות, 
כגון “עצמה” ו”מנוף”. להבדיל מתכנית “תירוש” משנת 
1980, ששיקפה חזון, התבססו התכניות החדשות על 
אילוצי המציאות התקציבית. במוקד עשייתו של דוד 
קראוס עמדה השאיפה להביא להתייעלות המשטרה 
כארגון מבחינת מינהל וארגון כוח האדם. כך, למשל, 
“רשת”,  לתכנית  ובהתאם   1986 שנת  במהלך 
שולבו מטה משמר הגבול )מג”ב( והמשמר האזרחי 
דבר  הארצי.  המטה  במסגרת  כאגפים  )משא”ז( 
שהופנו  משאבים  ופינוי  כפילויות,  לביטול  הוביל  זה 
להגדלת כוח האדם במשימות שבשגרה ובאירועים 

מיוחדים.  

לאורך כל שנותיו בתפקיד, עמדו לנגד עיניו השוטר 
והשאיפה לשיפור תנאי עבודתו. הדימוי העצמי של 
אנשי המשטרה הגיע באמצע שנות השמונים לשפל. 
ותקציב המשטרה בכלל  הקיצוץ בתקציב המדינה, 
משטרת  של  ביכולתה  לתפיסתו,  קשות,  פגע  זה, 

ישראל לעמוד ביעדיה. 
“ללא תוספת משאבים, יהיה על משטרת ישראל 
לקבוע סדרי עדיפויות הכרחיים, כשהמשמעות 
הנגזרת מכך היא פגיעה ביכולתה של המשטרה 
לתת שירותי משטרה נאותים לתהליכי הפיתוח 
וגידול תשתית המדינה ופגיעה ביכולתה לתת 
מענה נאות לבלימת הפשיעה על-פי התחזיות 

הצפויות.”
שוטרים התלוננו על מחסור בציוד בסיסי לעבודתם: 
היה מחסור באזיקים, כלי נשק אישיים נמצאו בלתי-
תנועה  ללא  נותרו  רבות  משטרה  וניידות  שמישים 
שיצאו  היו  לפיכך,  ונשנות.  חוזרות  תקלות  בשל 
למשמרת מצוידים באקדחים שרכשו בכספם, הגם 

שהייתה זו עֵברת משמעת, ובלבד שלא יחושו חסרי 
אונים מול העבריינים החמושים היטב. סיבה אחרת 
שכר  המשכורת.  בתלוש  מהרשום  נבעה  לדכדוך, 
נוספות,  בעבודות  לעבוד  רבים  שוטרים  אילץ  נמוך 
לעתים ללא קבלת היתר לכך, ואף לפנות בבקשה 

לקבל השלמת הכנסה. 
מרכזיים  תהליכים  מספר  קראוס  רנ”צ  יזם  לפיכך, 
השוטרים.  של  העצמי  הערך  תחושת  להעלאת 
התהליך הראשון עסק בשכרם של השוטרים ובתנאי 
השירות בארגון. גובש סולם שכר חדש, שבמסגרתו 
הועלה שכרם של השוטרים והוצמד למדרגות השכר 
של משרתי הקבע בצה”ל. משרד המשטרה ייסד קרן 
הלוואות לעמיתיו, ואף צירף  את משפחות השוטרים 

לביטוח שיניים משמר. 

המפכ״ל דוד קראוס וראש הממשלה שמעון פרס.
באדיבות משפחת קראוס

המפכ״ל דוד קראוס וראש אכ״א ניצב יעקב טרנר.

המפכ״ל  דוד קראוס ושר המשטרה חיים בר לב, בטקס 
סיום קורס פו״מ, 1988.



במקביל, שודרג הציוד המבצעי של השוטרים בשטח. 
חדשים  שירות  אקדחי  המשטרה  רכשה  היתר,  בין 
הוחלפו,  המשטרה  מדי  גם   .FN מדגם  ומשופרים 
ליווה את המשטרה  נטישת צבע החאקי אשר  תוך 
אלו  מהלכים  המנדט.  מתקופת  עוד  ישראל  בארץ 
ולראָיה,  שיפרו את אמונם של השוטרים במערכת, 
והמקצועיים  הוותיקים  השוטרים  מספר  התמתן 
שבחרו להתפטר, ובה בעת חל גידול ניכר בשיעורי 

ההתגייסות למשטרה. 
של  הקמתו  היה  קראוס  שהוביל  השלישי  המהלך 
מערך חינוך ומורשת במשטרת ישראל. בשנת 1985 
הוקמה יחידת קצין חינוך ראשי במשטרה, שנועדה 
גאוות  ולטפח  לעסוק בתחום האתיקה המשטרתית 
יחידה בקרב השוטרים. כמו כן, הוקם בבית הספר 
להנחלת  המשמש  מורשת  בית  בשפרעם  הארצי 
 ,1986 באוגוסט  בהמשך,  המשטרה.  של  מורשתה 
אדם,  כוח  באגף  להיסטוריה  המחלקה  הוקמה 
משטרת  של  תולדותיה  וחקר  תיעוד  שמטרותיה 

ישראל. 
שיפור  האחרונות  בשנים  חל  כי  חושב  “אני 
הטיפול  בנושא  רבות  נעשה  בפרט.  בטיפול 
הוקצו  השירות.  תנאי  ובשיפור  הפרטני 
משאבים ללימודים אקדמיים, לחופשות פרישה 
בתשלום, ואף לנושא המדים... שיפור בתקנים, 
החלפת ריהוט ישן, הכנסת מיזוג אוויר וחימום 
צריך  ובשקמיות...  במטבחים  התחנות,  בכל 

שייכות  הרגשת  ליצור  כדי  זה,  בקו  להמשיך 
למערכת, ולעורר מוטיבציה לתרום לה.”

לדחיפה  זכה  ישראל  במשטרת  המודיעין  תחום 
משמעותית בעת כהונתו של דוד קראוס: נכתב ספר 
להפעלת  חדשות  שיטות  פותחו  המודיעין”,  “תורת 
לעבודת  מתקדם  ציוד  ונרכש  אנושיים  מקורות 

המודיעין. 
נוסף שהתפתח מאוד בתקופתו של המפכ”ל  נושא 
התקשורת.  עם  המשטרה  של  הקשר  היה  קראוס 
אחת  הדוגמאות  הבולטות  לשיתוף  הפעולה  בין  
תכנית   היא   התקשורת   אמצעי  ובין   המשטרה  
הטלוויזיה  “בשידור  חוקר”, ששידוריה  החלו  בשלהי  
זו   התכנית   של   המוצהרת  מטרתה   .1986 שנת  
הייתה  לשתף  את  ציבור  הצופים  בפענוח  פשעים, 
אך  היה  טמון  בה שם פוטנציאל  לחיזוק  הקשר  
שבין  הקהילה למשטרה. התכנית  אפשרה  לקהל  
הרחב  להכיר  את  עבודת  המשטרה  ואנשיה, ואף 

המפכ״ל, רב-ניצב דוד קראוס.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפכ״ל דוד קראוס וראש הממשלה יצחק שמיר.

המפכ״ל דוד קראוס חונך את בית מורשת משטרת 
ישראל, 1986.



הופקו  בנוסף,  המשטרתית.  לעשייה  שותפים  לחוש 
ושודרו “פינות משטרה” בתכניות טלוויזיה ובשידורי 

הרדיו במסגרתן הוצגה עבודת המשטרה. 
בדצמבר  קראוס,  דוד  של  כהונתו  של  השני  בחלק 
1987, פרצה האינתיפאדה אשר שינתה את פני הארץ. 
החברתיות  הפוליטיות,  הביטחוניות,  השפעותיה 
והכלכליות של האינתיפאדה על החברה הישראלית 
של  האישי  בביטחונם  ההתדרדרות  בכול.  ניכרו 
הירוק” השיבה  “הקו  צידי  היהודים משני  התושבים 
לתודעה הקולקטיבית את הגבולות הטריטוריאליים 
התמיכה  ופחתה  הימים,  ששת  מלחמת  טרום  של 
מוקד  בשטחים.  ישראל  שלטון  בהמשך  הציבורית 
השפעה נוסף ניכר בקרב ערביי ישראל, אשר חלק 
מהם נסחף לפעולות הזדהות אלימות: הפרות סדר, 
וכיוצא  יערות  הצתת  אבנים,  יידויי  מחאה,  אסיפות 

באלה. 
סדרי העדיפות של משטרת ישראל השתנו באחת. 
שתי  עם  במקביל  להתמודד  נאלצה  המשטרה 
על  עצמם,  האירועים  במוקדי  האחת,  חזיתות: 
הפגיעות הקשות באוכלוסייה אזרחית וההתפרעויות, 

והשנייה, בחזית העבודה הייעודית הרגילה, שמחייבת 
טיפול יום-יומי בפשיעה, בתנועה ובשמירה על הסדר  
הציבורי. מטבע הדברים, הייתה לדרישה המתמדת 
בהתפרעויות  טיפול  לשם  גדולים  משטרה  לכוחות 
של  יכולתה  על  השפעה  הטרור  עם  ולהתמודדות 

המשטרה לטפל באירועים פליליים “רגילים”.
במענה להפרות הסדר המרובות, הכריז רנ”צ קראוס 
על מבצע “מחשבה  תחילה”. תכלית המבצע הייתה 
לאזרחי  ביטחון  תחושת  והענקת  השקט  השבת 
רצוף  באופן  תוגבר  ובראשונה,  בראש  המדינה. 
המערך המשטרתי בירושלים, שהייתה אחד ממוקדי 
שוטרים  אלפי  הבאת  באמצעות  הקשים,  המהומות 
וממג”ב  במחזורים מכלל המחוזות, מהמטה הארצי 

וכן על-ידי הצבת כוחות צה”ל בעיר. 
עליה  שהיה  הראשון  ההיבט  המשטרה,  מבחינת 
להתמודד מולו באינתיפאדה היה עּובדת התנתקותם 
הפלסטינית  המקומית  האוכלוסייה  כלל  של  מרצון 
משירותיה. השוטרים הפלסטינים ששירתו במשטרת 
להתפטר,  הטרור  מנהיגי  על-ידי  נקראו  ישראל 
ובכלל  כן,  לעשות  ניכרים  לחצים  עליהם  והופעלו 

ראש הממשלה יצחק שמיר ושר המשטרה חיים בר-לב, מלווים על ידי המפכ״ל דוד 
קראוס וניצב ישעיהו לזרוביץ.



המפכ״ל דוד קראוס וראש אכ״א ניצב יעקב טרנר.

זה, רציחתם של מספר שוטרים. וכך, במארס 1988 
התפטרו בעת ובעונה אחת 233 מתוך 240 השוטרים 
המקומיים ביש”ע. כמו כן, אילץ המצב הביטחוני את 
ביישובים  המשטרה  נקודות  את  לסגור  המשטרה 
עֵברות  מספר  מאוד  גדל  זאת,  לצד  הפלסטיניים. 
כוחות  כנגד  המקומית  האוכלוסייה  מצד  הביטחון 
יהודה  באזורי  שהתגוררו  יהודים  וכנגד  הביטחון 

שומרון ועזה או שעברו בהם.
לערוך  המשטרה  נדרשה  האינתיפאדה,  בעקבות 
שינויים ארגוניים כדי להסתגל למצב הקיים. בין היתר, 
מג”ב  הוקמה מפקדת  מג”ב חדשות,  פלוגות  הוקמו 
עזה והוקמו יחידות התערבות ניידות )שכונו “יחידת 
סיור מיוחדת” - יס”מ( לטיפול באירועי הפרות סדר. 
תפקידו  את  קראוס  דוד  סיים   1990 במארס  ב-31 
כמפקח הכללי של משטרת ישראל, לאחר ששירת 

בתפקיד זה במשך כחמש שנים.

המפכ״ל דוד קראוס וראש אכ״א ניצב יעקב טרנר.

המפכ״ל, רב-ניצב דוד קראוס.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



היום שאחרי
בטקס פרידה שנערך בבית הספר הארצי בשפרעם, 
ארבעים  המשטרה  בארגון  מסעו  החל  בו  מקום 
שנה קודם לכן, אמר המפכ”ל הפורש: “אם מישהו 
כשנכנסתי  שנה,  ארבעים  לפני  לי  אומר  היה 
של  כבוד  שמשמר  הזה,  הספר  בית  בשערי 
תפקידי  בסיום  אותי  ילווה  ישראל  משטרת 
כמפקח הכללי, לא הייתי מאמין, הייתי אומר 

לו שאפשר למצוא דבר כזה רק באגדות.” 
בריאיון מסכם הביע דוד קראוס את אהבתו לתפקיד 
שירות  שנות  ארבעים  מסיים  “אני  ולמשטרה: 
התחלתי  שבה  במערכת  ישראל,  במשטרת 
את דרכי כשוטר. אני רואה זאת כזכות גדולה 
לעמוד בראש המערכת, במיוחד כשאני מביט 
אחורה, כניצול שואה. ראיתי בשירות במשטרה 
מהתפקידים  אחד  בכל  חיים,  ודרך  שליחות 
שמילאתי... זו זכות גדולה, עם אחריות גדולה 
בִצדה, לעמוד בראש מערכת, שיש לה מפקדים 

ושוטרים ברמה כזאת.”
ישראל  שגריר  לתפקיד  מונה  פרישתו  לאחר 
משהו  “זה  מספר:  קראוס,  מיכה  בנו,  בהונגריה. 
שואה  כניצול  מעגל:  סגירת  היווה  שמבחינתו 
לחזור ולייצג את מדינת ישראל במקום שממנו 
גורשה כל משפחתו. עם תום שירותו שם הוענק 
לו העיטור הגבוה ביותר שזר קיבל בהונגריה. 
הייתה תופעה מאוד מוזרה כשהיה שגריר, הוא 
אי- אישיות מפורסמת בהונגריה.  להיות  הפך 

שיעצרו  בלי  ברחוב,  איתו  ללכת  היה  אפשר 
אותו כל רגע.”

במכתב שכתב לנכדו שנסע לפולין במסגרת משלחת 
בית ספר, ושהוקרא באושוויץ, כותב לו דוד קראוס, 

פחות משנה לפני מותו:
יכולתי  לא  החידלון,  סף  על  שם  “בהיותי 
שכניצֹול  בחלום  לא  אף  דעתי,  על  להעלות 
מדינת  את  לשרת  ההזדמנות  לי  תינתן  שואה 
המשטרה  מפכ”ל  של  הרם  בתפקיד  ישראל 
ושאחזור למדינה ממנה גורשתי כשגריר מדינת 
ישראל, עם דגל ישראל, ובידי כתב המינוי של 

נשיא מדינת ישראל.”
דוד קראוס הלך לעולמו ב-16 בדצמבר 2000. הוא 
נפטר באופן מפתיע מתסחיף בריאות. על שמו של 

רנ”צ דוד קראוס נקראה מפקדת מחוז תל-אביב.



ניצב דוד קראוס מלווה את הרמטכ״ל רפאל איתן בעת ביקור במטה הארצי.



השוטר דוד קראוס בעת מסדר.



המפכ״ל דוד קראוס, מפקד מחוז תל-אביב יגאל מרכוס וסגן נשיא ארה״ב ג׳ורג׳ בוש.

המפכ״ל דוד קראוס מסייר בבית מורשת משטרת ישראל, 1986.



תעודת זהות
מפכ״ל מספר: 10

שם: יעקב טרנר
שנת לידה: 1935

מקום לידה: כפר יונה
שנת גיוס למשטרה: 1985
תקופת הכהונה כמפכ״ל: 
31.3.1993 - 1.4.1990

שרי משטרה בתקופתו:
רוני מילוא, משה שחל

ראשי ממשלה בתקופתו: 
יצחק שמיר, יצחק רבין



נדבך על נדבך - מי האיש

יליד  וצבי,  ילידת פולין,  הוריו של יעקב טרנר, דינה, 
הונגריה, נמנו עם מייסדי הישוב כפר יונה, אשר הוקם 
בשנת 1932. בני הזוג טרנר התפרנסו מגידול תרנגולות 
במשק עופות בסמוך לביתם. בנוסף, בשנים שלפני 
יהלומים  ובניסור  בליטוש  האב  עסק  המדינה,  קום 
החל  המדינה,  קום  לאחר  שבבעלותו.  קטן  במפעל 
האב לעסוק בניהול שיכוני עמידר, אשר נבנו בכפר 
הצעירה  אחות   ,1935 בשנת  שנולד  ליעקב,  יונה. 
ממנו בשנתיים, ואח הצעיר ממנו בתשע שנים. שניים 

משלושת בניו, טייסי קרב בחיל האוויר.
ספר  בבית  לימודיו  את  שסיים  לאחר   ,1953 בשנת 
התיכון על שם טשרניחובסקי בנתניה, התגייס יעקב 

ַטיס  קורס  טרנר  סיים   1957 בשנת  לצה”ל.  טרנר 
האימון  קורס  סיום  לאחר  קרב.  כטייס   ,22 מספר 
“מיסטר”  מדגם  קרב  מטוס  כטייס  הוצב  המתקדם, 
הספר  בבית  כמדריך  שירת  בהמשך   .109 בטייסת 
“ראשוני”,  טייסת  על  פיקד  יותר,  ומאוחר  לטיסה, 

שהפעילה מטוסים מדגם “סטירמן” בבית הספר.
אשר  הטייסים  מראשוני  טרנר  היה   1963 בשנת 
הוסבו למטוס ה”מיראז’”, אז מטוס הקרב המתקדם 
על  לפקד  החל   1966 בשנת  האוויר.  בחיל  ביותר 
מדגם  תקיפה  מטוסי  הפעילה  אשר   ,107 טייסת 
“אורגאן”.  טרנר פיקד על הטייסת במהלך מלחמת 
בתקיפֹות  הטייסת  פעלה  במהלכה  הימים,  ששת 
שדות תעופה במצרים, בסוריה ובירדן ובסיוע לכוחות 
טרנר  מונה  הימים,  ששת  מלחמת  לאחר  הקרקע. 
מדגם  מפציצים  הפעילה  אשר   ,110 טייסת  למפקד 
 ,1969 לשנת  עד  הטייסת  על  פיקד  טרנר  “ווטור”. 
במהלך מלחמת ההתשה. בשנת 1972 מונה טרנר 
למפקד בית הספר לטיסה, בבסיס חצרים. במלחמת 
בטייסת  “פנטום”  כטייס  טרנר  שירת  הכיפורים  יום 
“אבירי הזנב הכתום”. בסך הכול, נמנות לזכות יעקב 
טרנר מעל לשלוש מאות גיחות מבצעיות מעבר לקווי 

האויב.
בין השנים 1981-1977 פיקד טרנר, אז כבר בדרגת 
תת-אלוף, על בסיס חצרים. בשנת 1977 יזם טרנר את 
הקמת מוזיאון חיל האוויר בחצרים שעליו הוא מפקד 

סגן-משנה יעקב טרנר מקבל כנפי טיס, 1957.
באדיבות רנ״צ )בדימ.( יעקב טרנר

מפקד טייסת 107, יעקב טרנר, לאחר שובו 
מתקיפה בירדן במהלך מלחמת ששת הימים.

באדיבות רנ״צ )בדימ.( יעקב טרנר

נפילת מפקד הימ”ס, רפ”ק 
אלי אברם - 26.8.1992

של  מקימה  היה  אברם  אלי  רב-פקד 
יחידת המסתערבים של משמר הגבול 
במוקדי  פעלה  זו  יחידה   .1991 בשנת 
ועזה.  שומרון  יהודה,  ברחבי  הטרור 
מחבלים  ללכידת  פעילות  במהלך 
בג’נין, נורה רפ”ק אברם בידי מחבלים, 
ונהרג. אחרי מותו צוין לשבח, הן בידי 

המשטרה והן בידי צה”ל. 



לפעילות  טרנר  התנדב  זו,  בתקופה  הקמתו.  מיום 
במסגרת המשמר האזרחי בעיר מגוריו, באר שבע. 
כראש  טרנר  שירת  האוויר  בחיל  האחרון  בתפקידו 

להק כוח אדם )בין השנים 1985-1981(. 
לימודים  טרנר  יעקב  סיים  הצבאי  שירותו  במהלך 
ההתנהגות  למדעי  בפקולטה  בוגר,  לתואר 

שבאוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע. 
בדרגת  טרנר מצה”ל  יעקב  1985 השתחרר  בשנת 
תת-אלוף. שבוע לאחר שהשתחרר מצה”ל, התגייס 
יעקב טרנר למשטרת ישראל, והועלה לדרגת ניצב. 

במהלך כל שנותיו במשטרה, המשיך טרנר לנהל את 
מוזיאון חיל האוויר, ואף להטיס את מטוסי המוזיאון.

“קיבלו אותי קודם כל באהבה רבה. אני עשיתי 
צעד לא שגרתי. המעבר מחיל האוויר למשטרה 
נחשב  האוויר  חיל  אנשים.  להרבה  נראה  לא 

בעיני אנשים כיחידה עם דימוי טוב, והמשטרה 
באותה תקופה נתפסה פחות טוב, אנשים לא 
אצו-רצו למשטרה לשרת בה. אני ראיתי את 

הטוב בזה. ראיתי את האתגר שבתפקיד.” 
תפקידו הראשון של טרנר במשטרת ישראל, ראש 
האחרון  לתפקידו  ישיר  המשך  היה  אדם,  כוח  אגף 
אתגרים  טרנר  של  בפניו  הציב  זה  תפקיד  בצבא. 
משמעותיים  שינויים  לערוך  ששאף  מאחר  רבים, 

בתחום ניהול כוח האדם ותנאי השירות במשטרה.
מיד עם כניסתו לתפקיד נרתם טרנר לעיסוק בשכר 
השוטרים והצמדתו בפועל לשכר המשרתים בצבא 
כי   1979 בשנת  קבעה  הממשלה  אמנם,  הקבע. 

אלוף משנה יעקב טרנר לפני יציאה לגיחת תקיפה 
במצרים במהלך מלחמת יום הכיפורים.

באדיבות רנ״צ )בדימ.( יעקב טרנר

מעצר ה”אופנובנק” - 
18.10.1990

 1990 לאוקטובר   1989 פברואר  בין 
ושניים  עשרים  של  סדרה  התבצעו 
בוצעו  הפשעים  בנק.  בסניפי  שוד  מעשי 
וחמוש  אופנוען  קסדת  חבוש  שודד  בידי 
על  הפשע  מזירות  נמלט  אשר  באקדח, 
השקיעה  ישראל  משטרת  אופנוע.  גבי 
מאמצים רבים בלכידתו של ה”אופנובנק”, 
 ,1990 באוקטובר  ב-18  פרי  נשאו  אשר 
עם מעצרו של השודד רוני ליבוביץ’ בבית 

הוריו בגבעתיים, בתום מרדף אחריו. 

מפקד בסיס חצרים, תת-אלוף יעקב טרנר, מלווה את 
ראש הממשלה מנחם בגין ומפקד חיל האוויר דויד עברי 

בעת הגעתם למסדר כנפיים.
באדיבות רנ״צ )בדימ.( יעקב טרנר

יעקב טרנר מדריך את הרמטכ״ל רפאל 
איתן לפני טיסה משותפת.

באדיבות רנ״צ )בדימ.( יעקב טרנר



לשכר  במשטרה  המשרתים  שכר  את  להשוות  יש 
המשרתים בצה”ל, אך החלטה זו לא מומשה למעשה 
בשל התנגדות משרד האוצר. וכך, נותר בעינו המצב 
משכר  משמעותי  באופן  נמוך  השוטרים  שכר  לפיו 

החיילים. 

מפקד בסיס חצרים, תת-אלוף יעקב טרנר, מקבל את פני נשיא מצרים אנואר סאדאת בעת ביקורו בבסיס, 1979.
באדיבות רנ״צ )בדימ.( יעקב טרנר

ראש אכ״א, ניצב יעקב טרנר, עם מפקד מחוז המרכז 
ניצב אנוש גבעתי והצייר יהודה דטרה בתערוכת 

יצירות שוטרים.

מקהלת המשטרה וראש אכ״א יעקב 
טרנר, מופיעים בכנס קצינים ארצי.

רצח שוטרי מתנ”א - 30.3.1993
ב-30 במארס 1993 נמצאה ניידת של משטרת התנועה הארצית ליד המושב תלמי אלעזר 
שבנחל עירון, ובה גופותיהם של שני שוטרים. רס”ל דניאל חזות ז”ל ורס”ל מרדכי ישראל 
ז”ל, נורו למוות בידי מחבלים פלסטיניים מארגון החמאס, בעת שעצרו למנוחה. במסגרת 
המצוד אחר הרוצחים, התברר כי הם האחראים גם לרציחתו של רס”ר נסים טולדנו ז”ל. 

המחבלים נלכדו בשנת 1993 ונדונו למאסר.



“אני חושב שיצרתי את המהפך בעת שהצגתי 
של  המצב  תמונת  את  ישראל  ממשלת  בפני 
המשטרה. הייתה ישיבת ממשלה, ואני ביקשתי 
משר המשטרה בר-לב להעלות לדיון את מצב 
שכר השוטרים. שם הבהרתי שישנה החלטה 

המשכורת  תלושי  את  והצגתי  מימשו,  שלא 
חמור  ויותר  צבא.  אנשי  לעומת  שוטרים  של 
מזה, הצגתי בפניהם את העובדה ששכרם של 
1,501 שוטרים היה נמוך כל כך, שהם נמצאו 
הכנסה  להשלמת  ונזקקו  העוני  לקו  מתחת 
עשה  זה  מה  ראיתי  אני  לאומי...  מביטוח 
לממשלה... לאחר מכן, היה לי הרבה יותר קל 
הצבא.  עם  קו  ליישר  הצלחנו  דברים...  להזיז 

המשכורת עלתה פלאים.”

מחודשת  לבחינה  זכו  באכ”א  תפקידו  במסגרת 
ברוח  בארגון.  הקיימים  וההערכה  הקידום  תהליכי 
תרבות העבודה הצה”לית שבה צמח, הכניס טרנר 
מבחנים  באמצעות  ההערכה  כלי  את  למשטרה 
זו הוערך שוטר אחת לשנה  סוציומטריים. במסגרת 
ופקודיו.  עמיתיו  מפקדו,  בידי  קריטריונים  על-פי 
הערכה זו שימשה בעת קבלת החלטות על העלאה 
בדרגה ושיבוץ ולצרכים נוספים. בנוסף, יזם טרנר את 

ראש אכ״א, יעקב טרנר, מגיש תמונה למפכ״ל דוד קראוס.

ראש הממשלה יצחק שמיר והמפכ״ל דוד קראוס מעניקים את דרגות רב-הניצב ליעקב טרנר, עם מינויו למפקח הכללי.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

שר המשטרה רוני מילוא מלווה במפכ״ל יעקב 
טרנר בעת ביקור במטה הארצי, 1990.



אוכלוסיית  לגבי  פוטנציאל”  “דיוני  של  עריכתם 
של  בחינה  המאפשר  חשוב  ניהולי  כלי  הקצינים, 

מימוש הפוטנציאל של כל קציני המשטרה. 
תחום אחר, שלו הוקדשה חשיבות בעת כהונת טרנר 
באגף כוח האדם, היה מיון המועמדים לגיוס ולקצונה. 
והוחל  פסיכולוגיים חדשה  פותחה מערכת מבדקים 

בעריכת מבדקי “גיבוש” למועמדים לקצונה.
של  פיקודו  תחת  אכ”א,  כראש  טרנר  יזם  בנוסף, 
יחידת  של  הקמתה  את  קראוס,  דוד  המפכ”ל 
  .1986 באוגוסט  שהוקמה  המשטרתית,  ההיסטוריה 
הקמת היחידה נועדה להבטיח מחקר, הנצחה וכתיבה 
של תולדות משטרת ישראל. במקביל, ובשיתוף עם 
ישראל  משטרת  מורשת  בית  הוקם  רם,  זאב  ניצב 

בבית הספר הארצי שבשפרעם.
הוא  פתוח.  אדם  ]היה[  כמפכ”ל  “קראוס 
שלי.  התכנון  כל  את  לממש  אפשרות  לי  נתן 
הסוציומטריה...  נושא  את  למשטרה  הכנסתי 
כלי יוצא מן הכלל שפותח בחיל האוויר על-ידי 
הסוציולוג ניסן סלוצקי. חשבתי שזה נכון מאוד 
לעשות את זה גם במשטרה... הערכת עמיתים. 
חלק  במשטרה.  השתרשו  האלה  הדברים  כל 
להם  היה  קשה  מתוסכלים,  היו  מהמפקדים 
לקבל את השינוי... היום בלי זה לא עושים שום 

דבר.”
או  המשכורת  לנושא  שהקדיש  הרצינות  באותה 
במורל  טרנר  יעקב  עסק  בארגון,  ההערכה  דפוסי 

ובגאוות היחידה של השוטרים. טרנר פעל ויזם למען 
שיפור תנאי העבודה של השוטרים באפיקים רבים 
ובהם פרויקט ביטוח השיניים, פרויקט דיור לשוטרים 
המשטרה  להקת  המשטרה,  מקהלת  יבנה,  בעיר 
על  גם  טרנר  השפיע  האוויר,  חיל  בהשראת  ועוד. 
לתכלת-כחול.  חאקי  מצבע  המשטרה,  במדי  שינוי 
החלפת המדים נבעה מהרצון לגרום לשינוי בדימוי 
המשטרה ולניתוק הקשר, האחרון כמעט, למשטרת 

המנדט ממנה הושפע עיצוב המדים עד אז. 
“למשטרה יש מורשת זיכרונות משלה. השרוך 
של המדים, למשל, פעם היה מחובר למשרוקית. 
כיום כבר אין משרוקית והשרוך מחובר לכפתור. 
עשינו  אבל  הכול.  את  “לקלקל”  אפשר  אי 
החלטה שהמדים ישתנו. ...הכנסתי את הנושא 
ששמו של שוטר צריך להיות כתוב בתג מזהה, 
העת.  באותה  שנענד  האישי  המספר  במקום 
מאחורי  ולהסתתר  להסתובב,  יכול  לא  שוטר 
אותנו  יוציא  המדים  ששינוי  רצינו  המדים. 

מהתקופה הפלשתינאית-בריטית.”
הצעדים השונים שננקטו במשטרה בתקופת כהונתו 
במספר  לירידה  הביאו  אכ”א,  כראש  טרנר  של 
המתגייסים  במספר  ולעלייה  מהשירות  המתפטרים 

למשטרה ובאיכותם.
בציבור.  שלה  בדימוי  עוול  נגרם  “למשטרה 
היא יותר טובה ממה שהיא נראית  כלפי חוץ. 
ושוטרים  קצינים  אלפי  משרתים  במשטרה 
באיכות אישית ואנושית גבוהה מאוד שעושים 

עבודה מקצועית, קשה וחשובה.”
עם סיום תפקידו כראש אכ”א , בשנת 1989, התמנה 

יעקב טרנר למפקד מחוז המרכז. 
“זו הייתה תקופה מרגשת, שהעמיקה את הקשר 
נחשפתי  והשוטרים במחוז.  שלי עם הקצינים 

המפכ״ל, רב-ניצב יעקב טרנר.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפכ״ל יעקב טרנר ומפקד מרחב נגב, תת-ניצב שלמה 
אהרונישקי, מלווים את שר המשטרה חיים בר-לב בעת 

ביקורו במרחב .



המשטרתית  לעבודה  ביותר  הקרוב  באופן 
ולמדתי להעריך את השוטרים ואת מסירותם. 

התאהבתי בהם!”
דגש  הושם  המרכז  מחוז  כמפקד  כהונתו  בתקופת 
ובפרט  החמורה,  בפשיעה  מלחמה  על  מיוחד 
בערים  התמקדה  המחוז  פעילות  הסמים.  ברשתות 
נתניה, טייבה ולוד. בנוסף, טופח בתקופה זו הקשר 
של  פעילותו  והורחבה  לציבור  המשטרה  שבין 

המשמר האזרחי.
ב-1 באפריל 1990 מונה למפקח הכללי העשירי של 

משטרת ישראל. 

השוטר מספר 1
“ביום לפני אחרון בתפקידי כמפכ”ל נהרגו שני 
שוטרים שישבו באוטו שלהם בוואדי ערה. אני 
סיימתי  להלוויות שלהם באזרחי,  כבר הגעתי 
אירוע  היה  זה  אבל  כמפכ”ל.  תפקידי  את 
שסימל עבורי את התקופה, כל שלוש השנים 
מעין  באירועים  מעוטרות  היו  כמפכ”ל  שלי 

אלה.”
בעת כניסתו לתפקיד המפכ”ל, קבע טרנר כי סדר 
העדיפויות למשטרת ישראל הוא השמירה על ביטחון 
הפנים ועל הסדר הציבורי, תוך שימת דגש מיוחד על 
העיר ירושלים, תוך מתן שירות לאזרח ותוך מלחמה 
השוטר,  טיפוח  את  כיעד  טרנר  הציב  כן,  בפשיעה. 

איכותו, השכלתו ותנאי שירותו. 
בשנה הראשונה לכהונת טרנר, התמודדה המשטרה 
עם התגברות המתיחות בין ערבים ליהודים. מתיחות 
באירועים  האינתיפאדה,  בהתגברות  התבטאה  זו 
באירועים  ובמיוחד  חבלנית,  פעילות  של  רבים 
האלימים על הר הבית, שהתרחשו ב-8 באוקטובר 
1990, ארבעה חודשים לאחר מינויו למפכ”ל. בעקבות 
האירועים החמורים הוקמה ועדת חקירה, בראשות 
ראש המוסד לשעבר צבי זמיר. במסקנותיה, מתחה 
המשטרה  של  היערכותה  אופן  על  ביקורת  הוועדה 

זמיר,  ועדת  דוח  זה. האירועים, כמו  לאירועים מסוג 
בארגון,  במבנה,  לשינויים  המשטרה  את  חייבו 

בפריסה ובהיערכות. 
המצב  כי  הערכה  ומתוך  שהופקו,  הלקחים  לאור 
שנוצר יישאר בעינו בעתיד הנראה לעין, הוחלט על 

מחוז   - נפרד  למחוז  ירושלים  מרחב  של  הפיכתו 
החל  הדרומי,  מהמחוז  הפרדתו  תוך   - ירושלים 
ניסוי  עריכת  תוך  הוקם  מ-1.1.1991. המחוז החדש 
בשיטת פריסה חדשה, ללא דרג ביניים בין מפקדת 

המפכ״ל יעקב טרנר עם ראש הממשלה, יצחק 
שמיר ורעייתו, שולמית, בטקס הענקת תעודות 

לשוטרים מצטיינים, 1990. 

המפכ״ל יעקב טרנר מלווה את ראש הממשלה יצחק רבין 
ושר המשטרה משה שחל בעת ביקורם במטה הארצי.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

חטיפתו ורציחתו של נסים טולדנו - 13.12.1992
שוטר משמר הגבול, רס”ר נסים טולדנו ז”ל, נחטף ונרצח בידי מחבלים פלסטיניים מארגון 
של  רציחתו  עובדת  את  הסתירו  המחבלים  לעבודתו.  בדרכו  כשהוא  לוד,  בעיר  החמאס 
טולדנו ודרשו תמורת שחרורו את שחרור מנהיג החמאס, השיח’ אחמד יאסין, שהיה כלוא 
בישראל באותה העת. כעבור יומיים נמצאה גופתו של טולדנו סמוך לכפר אדומים. היה זה 
המקרה הראשון שבו נחטף איש כוחות הביטחון מלב המדינה. המחבלים אשר רצחו את 

נסים טולדנו נלכדו בשנת 1993 ונדונו למאסר.



המחוז לחמש התחנות שנכללו בו. בנוסף, כלל מחוז 
יחידות  הקדושים,  המקומות  יחידת  את  ירושלים 
חשאית  יחידה  “הגדעונים”,   ,33 יחידה  ואת  מג”ב 
ומיוחדת שהוקמה בשנת 1990 לצורך ההתמודדות 
עם תופעות חמורות של אלימות ושל הפרת הסדר 

הציבורי על רקע לאומני.
ארגונו  את  במקביל  חייבה  החדש  המחוז  הקמת 
מעיר  האחריות  הסרת  הדרומי.  המחוז  של  מחדש 
ומעבר מפקדת המחוז לבאר שבע, אפשרו  הבירה 
המחוז  שבתחום  המיוחדים  באתגרים  להתמקד 
והתחנות  המרחבים  לחיזוק  הביא  הדבר  הדרומי. 
שבשטח המחוז, ובכך, לייעול פעילות השיטור בדרום 

הארץ.  
בינואר  ב-15  המפרץ,  מלחמת  פרוץ  לפני  יומיים 
בהתאם  חירום,  במערך  המשטרה  הופעלה   ,1991
טרנר  של  בהנחייתו  שני”.  “טבע  המבצע  לפקודת 
יהיו  המשטרה  אנשי  לפיה  התפיסה,  גובשה 
הראשונים להגיע לאתרי נפילות הטילים. זאת, בשל 
בעורף  פרוסה  היותה  בעצם  המשטרה  של  יתרונה 
הטובה  ההיכרות  ובשל  כתיקונם  בימים  המדינה 
של השוטרים עם השטח. משימות אנשי המשטרה 
בעת המלחמה היו מסוכנות ומורכבות, החל באיתור 
מקומות פגיעת הטילים, בידודם, פינוי צירים לתנועת 
כוחות ההצלה, מתן סיוע לאזרחים מבוהלים, וכמובן, 

הטיפול בשרידי הסקאדים שנותרו. מתנדבי המשמר 
והוכיחו,  המשטרתית  בפעילות  השתלבו  האזרחי 
שוב, את חיוניותו הרבה של גוף משטרתי-אזרחי זה.
“כשכל מדינת ישראל נכנסה לחדרים האטומים, 
אתם ]השוטרים והמתנדבים[ יצאתם החוצה.”

צו השעה הביטחוני והמדיני אמנם השפיע רבות על 
העשייה המשטרתית ועל האתגרים שעמם התמודדה 
משטרת ישראל בשנות מפכ”לותו של טרנר, אך בה 
בשעה יזם טרנר שינויים ארגוניים חשובים, נפרדים מן 
ההתרחשויות וקשורים לעשייה המשטרתית נטו. כזו 
הייתה ההחלטה להקמת משטרת התנועה הארצית 
הקמת  על  המפכ”ל  החליט   1991 בשנת  )מתנ”א(. 
משטרת תנועה, שתפעל למען שיפור נורמות הנהיגה 
בספטמבר,  ב-15  הדרכים.  בתאונות  והמלחמה 
התחבורה  משרד  האוצר,  משרד  במימון   ,1991
ומשרד המשטרה, הוקמה משטרת התנועה הארצית 

באופן רשמי.
טרנר  החליט  ועבודת מטה ממושכת,  דיונים  לאחר 
על-פי  ישראל.  במשטרת  אווירית  יחידה  להקים 
מסוקים  ארבעה   1992 שנת  בסוף  נרכשו  הוראתו, 
שנקראו  האוויר(,  בחיל  )“סייפן”  “בל-206”  מדגם 
עם  מיד  ו”רומח”.  “מגן”  “קשת”,  “”חץ”,  בשמות 
מיגור  בתחום  לפעילות  היחידה  נכנסה  הקמתה, 
נעדרים,  פשיעה, מלחמה בתאונות הדרכים, חיפוש 

אכיפת חוקי התנועה ועוד.
שמרנית,  תפיסה  על  להתגבר  צריך  “הייתי 
במקום  ניידות  עשר  לרכוש  שעדיף  הגורסת 
כל מסוק... כיום אי-אפשר לתאר את פעילות 

המשטרה ללא היחידה האווירית.”
החל  העשייה שבה  מן  טרנר  חדל  לא  כמפכ”ל  גם 
ועידוד  העבודה,  תנאי  שיפור  בתחום  אכ”א  כראש 
גאוות היחידה של אנשי המשטרה. טרנר ראה את 
האוצר  משרד  בפני  השוטרים  של  כנציגם  עצמו 
העמדה  שירותם.  תנאי  לשיפור  אישית  וכאחראי 
לשוטרים  יש  כי  הייתה  האוצר  פקידי  בפני  שהציג 
היותם  מתוקף  הולמים,  ושירות  שכר  לתנאי  הזכות 
להפנות  טרנר  הנחה  כן  מדים.  לובשי  ביטחון  אנשי 
לתנאי  אמצעים  מרכש  המשטרתי  מהתקציב  חלק 

שירות. 

פרשת רמי דותן - 28.10.1990 
ראש להק ציוד בחיל האוויר, תת-אלוף רמי דותן, נחשד כי פעל באופן לא תקין במסגרת 
הצבאית  המשטרה  בין  פעולה  שיתוף  תוך  נחקרה  הפרשה  החיל.  עבור  לרכש  אחריותו 
והיחידה הארצית לחקירות פשעים של משטרת ישראל. רמי דותן נעצר ב-28  החוקרת 

באוקטובר 1990, הועמד לדין והורשע במסגרת עסקת טיעון.

המפכ״ל יעקב טרנר ושר המשטרה רוני מילוא.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



“מי שרוצה משטרה טובה, צריך לדעת שהוא 
בעניין  ‘קונצים’  אין  בשוטריה.  להשקיע  חייב 
המלחמה  את  יילחמו  לא  האוצר  אנשי  הזה... 
על הזכויות השוטרים הזוטרים או הקצינים... 
הפיקוד.  זה  השוטרים  זכויות  על  שילחם  מי 

הפיקוד זה אני... ואני יודע שזה תפקידי.”
במקביל, שאף טרנר לנטוע בשוטרים גאווה אמיתית 
בשירותם. כך הדגיש טרנר את היותם של השוטרים 
קבוצה נבחרת, מכוח הסמכויות המוקנות להם על-פי 
חוק ועמם הכוח והאחריות הרבה שבידם. “במדינת 
שיכולים  ]אנשים[  מ-18,000  יותר  אין  ישראל 
לעשות את התנועה הזאת: ‘אתה - עמוד בצד’. 
זו תנועה עם עוצמה אדירה!... יש לנו סמכות 

מעצר, יש לנו סמכויות חיפוש. אתם יודעים מה 
זה? ואף על-פי כן, חכמתו של השוטר החכם 
חכמה  זו  שימוש...  בזה  עושה  לא  שהוא  זה 
עצומה... שוטר אמיתי מתנהג כנסיך. הוא לא 
צועק, לא תוקף, מתנהג בשקט ובביטחון, עם 

מלא הסמכויות שמוקנות לו.”
משטרת  של  ההיסטוריה  בלימוד  ראה  כן,  כמו 
ישראל ומורשתה כלי חשוב לטיפוח תחושות שייכות 

והזדהות בקרב השוטרים. 
לשיפור הקשרים  טרנר  יעקב  פעל  מכך,  פחות  לא 
כך,  לשרת.  באה  שהיא  לאזרחים  המשטרה  בין 
לפיה  הפתוחה”,  “הדלת  מדיניות  את  הנהיג  למשל, 
חויבו מפקדי התחנות להקצות פרק זמן שבועי קבוע 

מראש לקבלת קהל. 
אני  ארבע  שבשעה  יום  שיהיה  רציתי  “אני 
או  יעקב  בזכרון  התחנה  למפקד  מתקשר 
ב”דלת  המפקד  לי  ואומרים  שמונה  בקריית 
פתוחה”. זה היה מושג. אמרנו “דלת פתוחה”, 
אזרחים באים. אי אפשר היה להתחמק מזה.” 

סיים את כהונתו כמפקח הכללי ב-31  יעקב טרנר 
במארס 1993, לאחר כשלוש שנים בתפקיד זה.

ראש עיריית באר-שבע, יעקב טרנר וראש הממשלה
אהוד ברק בטקס הנחת אבן הפינה למכללה הטכנולוגית 

של חיל האויר בבאר שבע, 26.9.2000.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפכ״ל יעקב טרנר, יחד עם המפכ״ל השלישי פנחס 
קופל ומפקד מג״ב, ניצב משולם עמית, בכנס משמר 

הגבול בגבעת השלושה.



המפכ״ל, רב-ניצב יעקב טרנר.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

היום שאחרי

עיריית באר שבע,  נבחר לראשות   1998 בשנת 
תפקיד שבו המשיך לכהן לאחר ניצחונו בבחירות 
שנערכו בשנת 2003. בשנת 2008 סיים טרנר את 
הקדנציה השנייה שלו כראש עיריית באר שבע. 

טרנר  חזר  העיר,  כראש  כהונתו  סיום  לאחר 
לנהל בפועל את בן טיפוחיו, מוזיאון חיל האוויר 
כנשיא  לכהן  טרנר  ממשיך  במקביל,  בחצרים. 

איגוד השוטרים הבין-לאומי בישראל, איפ”א.
כאשר נפרד מן המשטרה, הפיץ בין התחנות שיר 
אהבתו  מומחשית  ובה  בתמונה  מלווה  פרידה 

והערכתו לארגון ולאנשיו:

“היו שלום רעיי השוטרים!
המשיכו לעשות לביטחון ומשמרת

על מוסד ועל כפר על קיבוץ ועל קרת
אתכם בכל עת הרגשתי - חשבתי
אתם הטובים -  אנשים שאהבתי

ואל נא תתעייפו ואל יירך לבבכם!
בכל קושי ומשימה - אני עמכם!

והמשטרה הלוחמת תתחזק על תילה
חיזקו ואמצו אחיי גיבורי התהילה!”

שלכם לתמיד,
יעקב טרנר, רב ניצב

מפכ”ל

ראש עיריית באר-שבע, יעקב טרנר, מארח את הרמטכ״ל 
הירדני במוזיאון חיל-האויר בחצרים, 1993.

באדיבות רנ״צ )בדימ.( יעקב טרנר



יעקב טרנר והרמטכ״ל דוד אלעזר, בעת קבלת דרגות אלוף-משנה.
באדיבות רנ״צ )בדימ.( יעקב טרנר

ראש אכ״א, יעקב טרנר, המפכ״ל דוד קראוס ולוחם מג״ב בטקס חלוקת עיטורים.

ראש עיריית באר שבע, יעקב טרנר, מעניק ספר לנשיא עזר ויצמן לרגל 
יום הולדתו השבעים וחמש, 13.6.1999.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



תעודת זהות
מפכ״ל מספר: 11

שם: רפי פלד
שנת לידה: 1944

מקום לידה: קיבוץ הזורע
שנת גיוס למשטרה: 1975
תקופת הכהונה כמפכ״ל: 
30.4.1994 - 1.4.1993

שרי משטרה בתקופתו:
משה שחל

ראשי ממשלה בתקופתו: 
יצחק רבין



נדבך על נדבך - מי האיש

רפי פלד נולד בשנת 1944 בישראל, לאורי ולהילדה 
ואיש  בצה”ל  קצין  אביו,  גרמניה.  יוצאי  באום-אלוני, 
כנגד  בקרבות  נפל במלחמת השחרור,  ותיק,  הגנה 
גם  נפטרה  בן שש  בהיותו  לנגבה.  בסמוך  הִמצרים 
אמו והוא אומץ בידי משפחת הלה וזאב פלד מקיבוץ 

הזורע. 
בשנת 1962 התגייס פלד לצה”ל והתנדב לצנחנים. 
שלוש  ושירת  קצינים  קורס  עבר  שירותו,  במהלך 
שנים בצבא הקבע. בתקופת שירותו בקבע עזב פלד 
את הקיבוץ, ועבר להתגורר בירושלים. כאן הכיר את 
בת זוגו, רותה לבית רוזנברג, לה נישא בשנת 1966. 

לזוג נולדו שלוש בנות. 

במלחמת ששת הימים שירת פלד כקצין המבצעים 
רצועת  לכיבוש  בקרבות  הצנחנים  של   202 בגדוד 
מהצבא,  פלד  השתחרר   1967 שנת  בסוף  עזה. 

בדרגת סרן. 
הכללי  הביטחון  לשירות  פלד  התגייס   1969 בשנת 
)השב”כ(. לאחר שלמד ערבית באולפן של השב”כ, 
החל לשרת כקצין איסוף במגזר המיעוטים. בהמשך 
וכמפעיל סוכנים. אזור עבודתו  שירת כקצין מודיעין 
במקביל,  ירושלים.  כולל  לחברון,  רמאללה  בין  נע 
החל ללמוד באוניברסיטה העברית, בחוגים לכלכלה 

וליחסים בינלאומיים.
במלחמת יום הכיפורים שירת פלד בסיירת שפעלה 
בסיני ותרה אחר כוחות קומנדו מצִריים, אשר הונחתו 

בתחילת המלחמה בעומק השטח הישראלי. 
במסגרת  ישראל,  למשטרת  התגייס   ,1975 בשנת 
תכנית “הגיוס הרב-שכבתי” שיזם המפכ”ל דאז שאול 

רוזוליו. פלד גויס למשטרה בדרגת פקד, המקבילה 
לדרגתו הצבאית, ומונה לתפקיד ראש מחלק עיקוב. 
המשטרתית  בעגה  המכונה  ביחידה,  תפקידו  על 

“הסמויה”, מספר פלד:
לאסוף  שתפקידן  יחידות  הן  “’הסמויות’ 
אינפורמציה וראיות מעבריינים בצורה סמויה. 
אזרחיים...  רכב  בכלי  אזרחי,  על  עובדות  הן 
בלי  זמן  ולאורך  צמוד  מעקב  מתאפשר  כך 
ואינו  רואה  ]ב[בחינת  הוא  ‘הסמוי’  להיחשף. 
ומצאתי  אתגרי  היה  בסמויה  תפקידי  נראה... 

בו עניין רב.”
לאחר שלוש שנים בעיקוב הועלה פלד לדרגת רב-
ונשלח ללימודים במסגרת קורס פיקוד ומטה.  פקד 
הלשכה  לראש  מונה   ,1978 בשנת  הקורס,  בתום 
 1980 בשנת  ירושלים.  במרחב  מיוחדים  לתפקידים 
ומונה לסגן קצין אגף  הועלה פלד לדרגת סגן-ניצב 
בתפקידים  שירותו  בעת  הדרומי.  במחוז  חקירות 
אלה אומצו ופותחו שיטות חדשות להפעלת סוכנים 
התורה  בסיס  על  בסמים.  בסחר  במלחמה  סמויים 

סגן ניצב רפי פלד בטקס שבו הוענק לו עיטור השירות.

סגן ניצב רפי פלד במפגש בין קציני משטרה ישראליים 
ומצריים בטאבה.

מפקד המחוז הדרומי, ניצב רפי פלד, בעת ביקור 
בפזורה הבדואית בנגב.

באדיבות רנ״צ )בדימ.( רפי פלד



מידה  בקנה  סוכנים  יחידתו  הפעילה  פלד,  שפיתח 
מבצעית  הפעלה  תורת  פיתוח  על  נרחב.  מבצעי 
בתחום הלוחמה בסמים קיבל פלד, בשנת 1983, את 

עיטור השירות של המשטרה.
התורתי  השימוש  את  והעמקתי  “פיתחתי 
הסוכנים  הפעלת  טכניקת  של  והמבצעי 
הסמויים שהיתה מוכרת הן בארץ והן בחו”ל. 
הרעיון המרכזי בטכניקה הוא החדרת סוכנים 
שיחיו כאילו הם עבריינים, יפעלו תקופה ארוכה, 
לחשוף,  כשמחליטים  ראיות.  ויאספו  יתעדו 
התיקים  כל  את  חושפים  כולם,  את  עוצרים 
הפליליים שהוכנו כבר תוך כדי עבודה, מגישים 
נגדם תביעה. עצרנו 172 חשודים, שנגד כולם 
זו אופרציה שלמה.  היו ראיות ותיקים.... סוכן 
צריך לשמור על הבָניה ראָיתית. צריך לפעול 
נכון, מצד שני, שלא שוטר שלך יעשה עֵברות 

חמורות. זה מאוד מסובך אחרי שהוא נחשף... 
כתבתי חוברת נוהלי הפעלת סוכנים שהפכה 

לבסיס התורתי להפעלת סוכנים.” 
מחלקת  ראש  לעוזר  פלד  רפי  מונה   1984 בשנת 
המודיעין במטה הארצי והועלה לדרגת ניצב-משנה. 
במסגרת  לימודים  לשנת  פלד  יצא   1987 בשנת 
אלו,  לימודים  במסגרת  לאומי.  לביטחון  המכללה 
ספר  כתב  המשטרתי,  במודיעין  עבודתו  בסיס  ועל 
בנושא “בניית מערך לאומי למניעת שימוש בסמים”. 
החברה  במדעי  מוסמך  לתואר  פלד  למד  במקביל, 

באוניברסיטת חיפה. 
לאחר תום לימודיו, בשנת 1988, מונה פלד לתפקיד 
בתקופת  תת-ניצב.  בדרגת  המודיעין  ראש מחלקת 
על-פיתוח  דגש  הושם  המחלקה,  כראש  כהונתו 
שיטות פעולה ועל ניסוח תורת ההפעלה של מערך 
הליך  עמדו  זו  פעולה  במוקד  המשטרתי.  המודיעין 

רצח נהג המונית דרק רוט - 9.1.1994
בני ארבע-עשרה  נערים  בן-איבגי, שני  ומשה  בידי ארבל אלוני  רצח מזעזע שבוצע 
תושבי הרצליה. הנערים עלו על מונית שאותה נהג דרק רוט ז”ל וירו מספר יריות בגבו. 
הם נתפסו כעבור מספר ימים ונידונו ל-16 שנות מאסר. במהלך חופשה מהכלא, הם 
ביצעו שוד של חנות מכולת, ונידונו לחמש שנים נוספות. במהלך חופשה נוספת נמלט 

משה בן איבגי לארגנטינה, ונעצר שם. 

מפקד המחוז הדרומי, ניצב רפי פלד, המפכ״ל יעקב טרנר ושר המשטרה רוני מילוא. 
באדיבות רנ״צ )בדימ.( רפי פלד



המודיעין  תורת  ספרים:  שני  של  וכתיבתם  גיבושם 
לפיתוח  אחראי  פלד  היה  בנוסף,  הבילוש.  ותורת 
שיטות עבודה חדשות לצורך איסוף מודיעין, ובמיוחד 

הפעלת עבריינים כסוכנים משטרתיים. 
המודיעין  מחלקת  עסקה  שבו  משמעותי  תחום 
בתקופתו של פלד היה הלחימה בנגע הסמים, אשר 
התפשט בעקבות שהיית צה”ל בלבנון. אחד הצעדים 
המרכזיים שננקטו בתחום זה היה ארגונה מחדש של 
במתכונת  הוקמה  אשר  )יג”ל(,  לבנון”  גבול  “יחידת 

מצומצמת בשנת 1985. 
“מודל נוסף שפיתחתי ]עוד[ כסגן ראש מחלקת 
שבא  )מג”ל(,  לבנון  גבול  מודל  היה  מודיעין, 
עם  מורכב  ומשפטי  מבצעי  באופן  להתמודד 

בקנה  סמים  הברחות  של  החמורה  התופעה 
הביא  המודל  לישראל.  מלבנון  ענק  מידה 

להישגים משמעותיים ביותר.” 
לאחר שנים של התמחות בתחום המודיעין, הועלה 
למפקד  ומונה  ניצב  לדרגת   1991 בשנת  פלד  רפי 
מחדש,  המחוז  אורגן  שנה  באותה  הדרומי.  המחוז 
בחג  הבית  הר  על  הקשים  האירועים  בעקבות 
הסוכות 1990, בהתאם להמלצותיה של “ועדת זמיר”, 
אשר חקרה אותם. מרחב ירושלים הופרד מהמחוז 
הדרומי, והוגדר כמחוז בפני עצמו. כך, הוטל על פלד 
האתגר של ארגונו מחדש של המחוז. אחד ממאפייניו 

הייחודיים של המחוז הנו היקף גודלו:
“המחוז היה פרוס על-פני יותר משישים אחוזים 
משטח המדינה, לרבות נפות עזה ויהודה, וכך, 
מבצעית  ופריסה  קשה  שליטה  מוטת  נוצרה 
לצורכי המחוז  כמעט בלתי-אפשרית. כמענה 
יחידות  מערך  למכסימום  עד  פיתחנו  וגודלו, 
מתנדבים בתחומי חילוץ, הצלה, תנועה ובילוש, 
תוספת  והיוו  המחוז  רחבי  בכל  פרוסות  שהיו 
כוח מבצעי מעולה למערך הקבע המשטרתי.”

היה  זה  בתפקיד  לכהונתו  הראשונים  בחודשיים 
להתכונן  והקמתו,  המחוז  לארגון  במקביל  פלד,  על 
כניסתו  אחרי  חודשיים  שפרצה  המפרץ,  למלחמת 

לתפקיד.
ירושלים,  מחוז  למפקד  פלד  מונה   1993 בפברואר  המפכ״ל רפי פלד ומפקד מחוז המרכז, אסף חפץ.

ניצב משנה רפי פלד במהלך דיון.
באדיבות רנ״צ )בדימ.( רפי פלד



חודשיים  כעבור  שירותו.  מרבית  את  העביר  שם 
למפקח  פלד  רפי  מונה   ,1993 אפריל  ב-1  בלבד, 

הכללי האחד-עשר של משטרת ישראל. 
על הכהונה הקצרה כמפקד מחוז ירושלים מצר פלד: 
היה סגירת מעגל  ירושלים  “הפיקוד על מחוז 
שתמיד חלמתי עליו. הקידום המהיר לתפקיד 
המפכ”ל קטע תפקיד זה בראשיתו, אך כמובן 
ששום קצין משטרה לא יסרב לקידום שכזה, 

וגם אני לא.”

המפכ״ל רב-ניצב רפי פלד, ראש הממשלה יצחק רבין, 
שר המשטרה משה שחל והמזכיר הצבאי האלוף דני יתום, 

בעת כנס של פיקוד המשטרה, 2.9.1993.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

סגן ניצב רפי פלד, שר המשטרה יוסף בורג והמפכ״ל אריה איבצן.

 - המכפלה  במערת  הטבח 
25.2.1994

בפברואר   25 התשנ”ד,  הפורים  בחג 
1994, נכנס ד”ר ברוך גולשדטיין, רופא 
במערת  יצחק  לאולם  ארבע,  מקריית 
המוסלמים  לעבר  בירי  ופתח  המכפלה 
מהירי,  כתוצאה  במקום.  שהתפללו 
נהרגו עשרים ותשעה מתפללים ונפצעו 
לאחר שאחדים  רק  הירי פסק  עשרות. 
להשתלט  הצליחו  במקום  מהנמצאים 
על  הדיווחים  ולהרגו.  גולדשטיין  על 
ובחברון  במהירות  התפשטו  הטבח 
החלו מהומות קשות, בהן נהרגו תשעה 
בעקבות  נפצעו.  ועשרות  פלסטינים 
הטבח הוקמה ועדת חקירה שבדקה את 
לערוך  יש  כי  קבעה  ואשר  האירועים, 

שינויים במערך האבטחה במקום.



השוטר מספר 1
בעיתון  התפרסמה  למפכ”ל  פלד  רפי  מונה  בטרם 
רשימת מועמדים פוטנציאלים למפכ”לות, וכך נכתב 
במשטרה.  המבריקים  הקצינים  “אחד  שם:  עליו 
אסטרטג וטקטיקן מעולה עם יכולת להניע תהליכים 
בידי פלד  טווח.”. המינוי הפתאומי לא הותיר  ארוכי 
די זמן להתכונן לתפקיד המפכ”ל: “לקחתי לעצמי 
חודש שבמהלכו חשבתי, נפגשתי עם אנשים, 
גיבשתי תכניות ומחשבות. בעצם בניתי תכנית 
שאת כולה פרשתי לפני הספ”כ של המשטרה 

ביום שבו נכנסתי לתפקיד.” 
ב-20 באוגוסט 1993 נחתם באוסלו ההסכם החשאי 
בין שמעון פרס למחמוד עבאס )אבו מאזן( ובעקבותיו, 
ב-13 בספטמבר, נחתם בוושינגטון הסכם עקרונות 
בין יצחק רבין ליאסר ערפאת. על משטרת ישראל 
הוטל להיערך למצב המדיני החדש שעמד להיווצר 

בעקבות ההסכמים.
“אוסלו, נפל עלינו כבעיה קשה. פריצת הדרך 
איך לאכול אותה  ידענו  לא   - המדינית הזאת 
-- חוקית, משפטית, ארגונית. איפה המשטרה 
התחילו  השני  הֶעבר  ומן  בשטחים...  תהיה 
את  לסכל  במטרה  הימין  של  ענקיות  הפגנות 

ההסכם... ואנחנו היינו צריכים להיערך.” 

במציאות  לטיפול  במשטרה  שגובשה  התכנית 
הביטחונית החדשה כונתה “קשת צבעים”. התכנית 
התוותה את פרישתן המחודשת של יחידות המשטרה 
בהתאם  נוספים,  ובמקומות  עזה  שומרון,  ביהודה, 
ועל- ההסכמים  יישום  של  ההדרגתית  להתפתחות 
על  התבססה  התכנית  בהם.  שנקבעו  השלבים  פי 
האמצעים הקיימים ברשות המשטרה, ללא תוספת 
כוח אדם. במסגרת ההיערכות הוקם מרחב שמשון 
במקומה של נפת עזה, הוקמה מפקדת מרחב מג”ב 

המפכ״ל הנכנס, רפי פלד, מקבל את נס המפכ״ל מהמפכ״ל היוצא יעקב טרנר, 31.3.1993.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

שר המשטרה חיים בר-לב והמפכ״ל דוד קראוס 
מעניקים את דרגות הניצב לרפי פלד.

באדיבות רנ״צ )בדימ.( רפי פלד



המפכ״ל רפי פלד ונשיא המדינה, עזר ויצמן.
באדיבות רנ״צ )בדימ.( רפי פלד

דרום, טופל מתווה ה”מעבר הבטוח” בין עזה ליריחו, 
והוקם מחוז ש”י )שומרון ויהודה(, המחוז השישי של 

משטרת ישראל. 
נדרשה  שהמשטרה  ההסכמים,  של  נוסף  היבט 
הנרחבת  הציבורית  המחאה  היה  עמו,  להתמודד 
כנגדם.  כך למשל, לקראת הדיון וההצבעה שנערכו 
בין  לישראל,  אש”ף  בין  ההסכם  לאישור  בכנסת 
ה-21 ל-23 בספטמבר 1993, הגיעו אלפי משתתפים 
הסדר  הבטחת  לשם  בירושלים.  ענק  להפגנות 
כ-5,500  בן  כוח  לכנס  היה  על המשטרה  הציבורי, 

שוטרים. 

“אם אני משווה את משטרת ישראל למשטרות 
משטרה  עוד  תמצא  לא  אחרות,  במדינות 
הכחולות”  “המטלות  על  הן  המופקדת, 
וסדר  טרור  איום  סיכול  על  והן  הקלאסיות 
במשימות  הדואליות  לאומני.  רקע  על  ציבורי 
בתקני  והמחסור החמור  הזעום  מול התקציב 
יום- כוחות  הזזת  של  מצב  יוצרת  אדם,  כוח 

יומית ממשימה למשימה, וכתוצאה מכך, ישנה 

מענה  לתת  המשטרה  ביכולת  חמורה  פגיעה 
מקצועי ומבצִעי הולם לכל תחום בנושא.”

בנושא זה, של מחסור בכוח אדם, זכתה המשטרה 
בשנת  פלד.  של  כהונתו  במהלך  יחסית  לעדנה 
1993 אשרה הממשלה תוספת של אלפיים תקנים 
מבצע  לערוך  נדרשה  המשטרה  ישראל.  למשטרת 
גיוס נרחב ומהיר, תוך הקפדה על איכות המגויסים. 
כ-15,000  של  מיון  לאחר   ,1993 שנת  לסוף  עד 

מועמדים, גויסו 2,000 שוטרים למשטרה.
של  שורותיהן  את  למלא  אפשרה  התקנים  תוספת 
לבנות  חדשות,  יחידות  להקים  קיימות,  יחידות 
להקים  ומרחבים,  תחנות  לחזק  חדשים,  מערכים 
מערך לוחמה בעֵברות רכב, לתגבר מערך הלוחמה 
בסמים, לבנות פלוגות מג”ב בשטחי יהודה ושומרון 

ועוד. 
“שחל היה שר מצוין. גם מעורב ורב-ידע, וגם 
השיג  הוא  ותקנים.  תקציבים  להשיג  הצליח 
קשה  היה  אבל,  חדשים.  תקנים  אלפיים  לנו 
אז לגייס, לא באו הרבה אנשים, והאוצר איים 
ממש  להיות  הפך  זה  התקציב.  את  שייקח 
מבצע -- עם פגישות שבועיות ודיווחים. מינינו 
משוחררים,  חיילים  למגזרים:  פרויקטורים 
אקדמאים, עולים מרוסיה, בני מיעוטים, איתור 
המטרה  אדם.  כוח  בהם  שחסר  במקצועות 
הייתה לגייס אלפיים איש בלי לוותר על איכות. 

עמדנו בה. מבצע של גיוס איכות.”
בתוך הארגון בחר פלד להתמקד בנושא של בנייה 
הייתה  כניסתו  עם  הדרגות.  פירמידת  של  מחודשת 
דרגות  בעלי  של  ב”אינפלציה”  נתונה  המשטרה 

גבוהות ופלד לקח על עצמו לשנות את המצב.
“פירמידת הפיקוד בארגון סבלה מאנומליה של 
וקידום  מיון  ודרגות. מערך מצוינות  הייררכיה 
איכותי של קצינים מחייב פירמידה נכונה שבה 

המפכ״ל רב-ניצב רפי פלד, הנשיא עזר ויצמן ושר 
המשטרה משה שחל בעת ביקור הנשיא המטה הארצי.

באדיבות רנ״צ )בדימ.( רפי פלד

המפכ״ל רפי פלד וראש הממשלה יצחק רבין.
באדיבות רנ״צ )בדימ.( רפי פלד



 3-5 לפחות  מתמודדים  קידום  תפקיד  כל  על 
מועמדים ראויים.

נכונים  לשיפועים  שיבה  של  מהלך  הובלתי 
של הפירמידה, לרבות צמצום דרגות בכירות 
מאפשר  שאינו  שעה  נוהל  וקביעת  מיותרות 
קידום קצינים חדשים, כל עוד קיימים קצינים 

בלתי-משובצים, המקבלים עדיפות בשיבוץ.”
הפנים-ארגונית  עבודתו  של  הכותרת  גולת  את 
“אחד הדברים  צוותי חשיבה:  פלד בהקמת  רואה 
למפכ”ל,  כשהתמניתי  שעשיתי  חשובים  הכי 
בנושאים  ותכנון  חשיבה  צוותי  הקמתי 
המרכזיים שדיברתי עליהם. כמעט בכל צוות 
ניצב  בדימוס. העבודה שהם  היה מפכ”ל או 

עשו היוותה בסיס להמשך העבודה בארגון.” 
“ידיעות  בעיתון  תחקיר  פורסם   1993 בדצמבר 
טובות  קיבל  פלד  המפכ”ל  כי  נטען  ובו  אחרונות”, 
הנאה אסורות. הפרסום החל את מה שכונה “פרשת 
היועץ המשפטי לממשלה  הג’קוזי”. על-אף קביעת 
דאז, מיכאל בן-יאיר ופסיקת בג”צ בעניין כי לא הייתה 
בהתנהגותו של פלד כל עֵברה פלילית, החליט רפי 

פלד לפרוש מתפקידו. 
רנ”צ רפי פלד סיים את כהונתו כמפקח הכללי ב-30 

באפריל 1994, לאחר שנה בתפקיד.

היום שאחרי
בינואר 1995 מונה רפי פלד למנהל הכללי של חברת 
עד  מילא  שאותו  תפקיד  בע”מ,  לישראל  החשמל 
לאפריל 2000. לאחר פרישתו מחברת החשמל, פנה 

פלד לעסקים פרטיים.
תפקידים  פלד  מילא  האחרים,  לעיסוקיו  במקביל 
ציבוריים נוספים. בין היתר, השתתף בוועדה לבדיקת 
כישלונו של הניסיון לחסל בעמאן את ח’אלד משעל, 
ריכז את פרויקט ההיערכות הלאומית לקראת “באג 
2000” והכין את ביקור האפיפיור יוחנן פאולוס השני 

בישראל.
המנהל  לתפקיד  פלד  מונה   2001 מארס  בחודש 
הכללי של משרד ראש הממשלה אריאל שרון. פלד 
כיהן בתפקיד זה ארבעה חודשים, והתפטר על רקע 
לאחר  ראש הממשלה.  עם  מקצועיים  דעות  חילוקי 

התפטרותו, שב פלד לעסקיו הפרטיים.
מלבד תפקידיו במסגרות ממלכתיות ופרטיות, מּוכר 
רפי פלד גם כצייר וכפסל פורה. במשך השנים, הציג 
פלד את יצירותיו בתערוכות רבות, בישראל ומחוצה 

את  המציגים  אמנות  ספרי  חמישה  פרסם  ואף  לה, 
בשנת  הכלב”,  אנשי  “כל  הספרים  לרבות  יצירתו, 
1982, ו”חוצה ישראל” בשנת 2000. אחת מיצירותיו 
המוכרות לציבור הרחב היא אנדרטה לזכר שבעים 
ושלושה חללי אסון המסוקים בשאר-ישוב, המוצבת 

ב”גבעת תום ותומר” שבנגב המערבי.

מנכ״ל חברת החשמל, רפי פלד, מארח את אריאל 
שרון במתקני החברה.

באדיבות רנ״צ )בדימ.( רפי פלד

מנכ״ל משרד ראש הממשלה, רפי פלד, עם ראש 
הממשלה אריאל שרון ושר החוץ שמעון פרס.

באדיבות רנ״צ )בדימ.( רפי פלד



 רפי פלד, השר לענייני ירושלים חיים רמון והאפיפיור יוחנן פאולוס השני.
באדיבות רנ״צ )בדימ.( רפי פלד

מנכ״ל משרד ראש הממשלה, רפי פלד, ראש לשכת ראש הממשלה אורי שני ומזכיר הממשלה גדעון סער יחד 
עם נשיא ארצות הברית, ג׳ורג׳ בוש.

באדיבות רנ״צ )בדימ.( רפי פלד



המפכ״ל רפי פלד בעת ביקור במטה מרחב עזה, אוקטובר 1993.
באדיבות סנ״צ )בדימ.( הרצל גבע

המפכ״ל רפי פלד וראש אגף משאבי אנוש ניצב יאיר יצחקי סוקרים מסדר שוטרים במרכז ללימודי משטרה.



המפכ״ל רב-ניצב רפי פלד יוצא לצלילה עם מתנדבי יחידת הצוללנים של המשמר האזרחי 
ושוטרי היחידה לשיטור ימי באשדוד.

באדיבות רנ״צ )בדימ.( רפי פלד

המפכ״ל רפי פלד בירושלים.



תעודת זהות
מפכ״ל מספר: 12

שם: אסף חפץ
שנת לידה: 1944

מקום לידה: כפר מנחם
שנת גיוס למשטרה: 1975
תקופת הכהונה כמפכ״ל: 

31.12.1997 - 1.5.1994
שרי ביטחון הפנים בתקופתו:

משה שחל, אביגדור קהלני

ראשי ממשלה בתקופתו: 
יצחק רבין, שמעון פרס

בנימין נתניהו



נדבך על נדבך - מי האיש

אסף חפץ גדל והתחנך בקיבוץ כפר מנחם שבדרום. 
חפץ, יליד 1944, הנו האמצעי בין שלושת ילדיהם של 
פרידה ומרדכי וילין, ממקימי הקיבוץ, אשר עלו ארצה 
“היום  מספר:  הוא  ילדותו  על   .1932 בשנת  מפולין 
שגדלו  מאנשים  פעמים  הרבה  שומעת  את 
בחינוך המשותף, שהם לא היו מרוצים, שהם 
ילדים.  בבית  המשותפת  מהלינה  מתוסכלים, 
אני הייתי מרוצה מכל דקה שאני חי... שילוב 
פעילות  טיולים,  הרבה  ועבודה;  לימוד  של 
בשטח. זה למעשה בנה את התכונות אופי שלי 
שמאוד התאימו לצבא. התמצאות טובה, כושר 
הגעתי  באמת  בקשיים.  לעמוד  יכולת  גופני, 
ולאחר  מצוין,  חייל  והייתי  היטב  מוכן  לצבא 

מכן, הצטיינתי בתפקידי פיקוד.”
הצנחנים.  במסגרת  צבאי  לשירות  התגייס  חפץ 
גיוסו, בשנת 1962, מונה  פחות משלוש שנים אחרי 
בתולדות  ביותר  הצעיר  הפלוגה  למפקד  חפץ  אסף 
חפץ  לחם  הימים  ששת  במלחמת  אז.  עד  הַחיל 
במסגרת חטיבת הצנחנים בצפון סיני. בשנת 1970, 
חפץ  אסף  מונה  ומטה,  פיקוד  קורס  שסיים  לאחר 
למפקד בסיס הטירונים של הצנחנים. במלחמת יום 
מסגל  שהורכב  אסף”,  “כוח  בראש  עמד  הכיפורים 
“כוח  נוספים.  וכוחות  הטירונים  בסיס  של  ההדרכה 
אסף” לחם בגזרת סיני, כשייעודו היה טיהור שטחי 

העורף מכוחות קומנדו מצריים שהתבססו בהם.
 “נשלחנו ביום השלישי של הלחימה לציר ואדי 
סודר לחסום אותו בפני התקדמות אפשרית של 
כוחות מצִריים שהיה חשש שהם עוקפים את 
היו  היתקלות,  לקרב  הגענו  מדרום.  המיתלה 

לנו נפגעים והרוגים. לאחר קרב קשה, כבשנו 
את המקום.”

בשנת 1974 התמנה למפקד גדוד בצנחנים. בהמשך, 
מונה לראש ענף לוחמה בטרור בקצין צנחנים ראשי. 
לשירות  למעברו  הקרקע  את  הכשיר  זה  תפקיד 

במשטרת ישראל.
הספורטאים  חטיפת  בעקבות   ,1973 בשנת 
הוקמה  ורציחתם,  מינכן  באולימפיאדת  הישראליים 
הימ”מ  בטרור,  ללוחמה  מיוחדת  יחידה  במשטרה 
)יחידה משטרתית מיוחדת(, במסגרת משמר הגבול. 
ניצב  דאז,  הגבול  הזמין מפקד משמר   1975 בשנת 
על  הימ”מ.  בראש  לעמוד  חפץ  אסף  את  לוי,  חיים 
חפץ המליץ סגנו של לוי, צבי בר )ברזני(, אשר הכיר 
זו,  פנייה  בעקבות  הצבאי.  שירותם  מתקופת  אותו 

מפקד משמר הגבול, ניצב צבי בר ומפקד הימ״מ, סגן ניצב 
אסף חפץ, בעת ביקור ביחידה, 1977.

באדיבות רנ״צ )בדימ.( אסף חפץ

סגן הרמטכ״ל, האלוף יקותיאל אדם ומפקד הימ״מ, סגן 
ניצב אסף חפץ, בעת ביקור ביחידה, 1977.

באדיבות רנ״צ )בדימ.( אסף חפץ

עיטור האומץ שהוענק לאסף חפץ על חלקו 
בפיגוע בכביש החוף, 3.12.1980.



התגייס חפץ למשטרה בדרגת סגן-ניצב.
מיוחדת  יחידה  של  הגדול  יתרונה  כי  הבין  חפץ 
דומה,  צה”לית  יחידה  על-פני  המשטרה  במסגרת 
הוא ההתבססות על אנשי קבע המשרתים פרקי זמן 
ארוכים, ולא על מגויסי חובה. שירות הקבע הארוך 
מאפשר להביא את מיומנויות הלחימה של כל לוחם 

ולוחם לרמה גבוהה מאוד.
הפיתרון  או  הצבאי  “המודל 
הוא  מיוחדות  ליחידות  הצבאי 
אילוץ.  אלא  קלאסי,  פיתרון  לא 
יחידה  לבנות  צריך  ולמעשה, 
מיוחדת על בסיס אנשי קבע, ולא 
סדירים. עוד בהיותי בצבא, אני 
מבין שהמקום המתאים לקיומה 
ובנייתה של יחידה מיוחדת הוא 
לגייס  אפשרות  יש  שם  במג”ב. 
אנשי קבע שניתן לאמן ולהכשיר 
למשימה מאוד ממוקדת, ולאורך 

זמן.”
החל  ליחידה,  חפץ  של  הגעתו  עם 
הייחודי  ההכשרה  מערך  בבניית 
חפץ  גייס  כן  ללוחמים.  הנדרש 
ליחידה.  ומהשב”כ  מצה”ל  לוחמים 

במתכונת  למעשה  הוקמה  הימ”מ  כי  לומר  ניתן 
וראשי  המשטרה  מפקדי  החלו  הזמן,  עם  חדשה. 
הימ”מ  לוחמי  היחידה.  של  בערכה  להכיר  השב”כ 
נגד  הן  רבים,  מורכבים  מבצעים  לביצוע  נדרשו 

מחבלים והן נגד יעדים פליליים.
תחת פיקודו של חפץ עוצבה הימ”מ והתגבשה לכדי 
מחלקות  מבצעיות,  מחלקות  הכולל  שלם,  מערך 
ניהול  של  מטה  מערך  וצלפים(,  )כלבנים  תומכות 

וארגון ומערכת הדרכה.  
“בניית הימ”מ במג”ב ושילוב היחידה במשטרת 
כי  האמונה  פשוטה.  לא  מלאכה  היו  ישראל 
יחידה כזאת תוכל להתחרות עם יחידות עילית 
למנה  נזקקנו  רחוק...  חלום  הייתה  בצה”ל 
ארוך  לטווח  ראייה  דמיון,  חזון,  של  גדולה 
להתגבר  על-מנת  היחידה  בצדקת  והכרה 
מבפנים  ההסתייגויות  ועל  המכשולים  כל  על 

ומבחוץ.”
תחת  בימ”מ  שנערכו  השינויים  הצדיקו  הזמן,  עם 
פיקודו של חפץ את האמון שניתן בתפיסה החדשה. 
לשיפור  הביאה  השיגה  שהיחידה  המבצעית  הרמה 
משמעותי ביכולתה של המדינה, באמצעות משטרת 

משלחת משטרת ישראל להאיטי - 6.10.1994
בהאיטי  ששלט  הצבאי  המשטר  להתפטרות  האמריקאי  הממשל  הביא   1994 בספטמבר 
ולהקמת ממשל בין-לאומי זמני באי, עד להשבת הנשיא הגולה אריסטיד לשלטון. ממשלת 
ארצות הברית פנתה למדינות שונות, וישראל בכלל זה, בבקשה לשלוח כוחות שיטור וביטחון 
לאי. ממשלת ישראל נענתה לבקשה, ועקב כך נשלחה לאי משלחת ובה שלושים קצינים 
בהכשרת  חבריה  סייעו  במהלכם  חודשים,  כשלושה  בהאיטי  שהתה  המשלחת  ושוטרים. 

השוטרים המקומיים באחד מפרברי הבירה, פורט או-פרינס.

מפקד מרחב השפלה, ניצב משנה אסף חפץ, מלווה את 
מפקד מחוז המרכז ניצב אנוש גבעתי במהלך סקירת 

מסדר שוטרי המרחב.

עוזר ראש אגף המבצעים, תת-ניצב אסף חפץ. מסביר על אמצעי לחימה 
במהלך תצוגה במטה הארצי.



טרור  תרחישי  עם  בהצלחה  להתמודד  ישראל, 
יכולות  למשטרה  הימ”מ  הקנה  במקביל,  מורכבים. 
וסייע  החמורה  בפשיעה  הטיפול  לצורך  גם  חדשות 

מד ההרתעה בפני העבריינים.   לחיזוק מֵֵ
ישראל  של משטרת  לשיפורה  הימ”מ  תרם  בנוסף, 
בכך שהציב אמות מידה גבוהות, אשר יחידות אחרות, 
של  מעברם  גם  לחקות.  שאפו  ובמג”ב,  במשטרה 
המשטרה  ביחידות  לשירות  וקציניה  היחידה  לוחמי 
הנהוגות  הנורמות  להטמעת  הביא  הגבול  ומשמר 

ביחידה בחלקים נוספים של הארגון.
בעת שירותו כמפקד הימ”מ, הגיע אסף חפץ, ב-11 
במארס 1978, לאתר הפיגוע בכביש החוף. על חלקו 
בקרב עם המחבלים, שבמהלכו נפצע, הוענק לאסף 
חפץ עיטור האומץ המשטרתי בידי המפכ”ל הרצל 
שפיר. כמו כן, הועלה אסף חפץ לדרגת ניצב משנה.

כמפקד  שירות  שנות  כשש  בתום   ,1981 בשנת 
המרכזית  היחידה  למפקד  חפץ  אסף  מונה  הימ”מ, 
בתל-אביב. לעובדה שלא הייתה לו השכלה בתחום 
החקירות מייחס חפץ דווקא חלק מהצלחתו בתפקיד.

בדרכים  נקטתי  חוקר,  הייתי  שלא  “בגלל 
מקוריות שהביאו להצלחות רבות... הימ”ר נתן 

הלחימה  נושא  המשטרה.  של  נוסף  ֵממד  לי 
חשוב  נדבך  זהו  המאורגנת.  הקשה,  בפשיעה 
מפכ”ל,  כשהייתי  כמפכ”ל.  בתפקידי  מאוד 
הוקמו יחידות מרכזיות בכל הארץ. הן הוקמו 
לגבי  אצלי  שהתפתחו  התובנות  מן  כתוצאה 
תל- מחוז  של  המרכזית  היחידה  של  היכולת 

אביב.”

הפיגוע בדיזינגוף סנטר - 4.3.1996
בחג הפורים, ב-4 במארס 1996, פוצץ עצמו מחבל מתאבד פלסטיני בזמן שחצה את הכביש 
מול קניון לב דיזינגוף. בפיגוע נרצחו שלושה עשר ילדים ומבוגרים שחגגו את החג ונפצעו 
כמאה נוספים. היה זה אחד הפיגועים הקשים בגל הטרור אשר הכה במדינה בעת ההיא 

ואשר התאפיין בפיגועי התאבדות רצחניים שכוונו כנגד אוכלוסייה אזרחית.

המפכ״ל דוד קראוס וראש אגף משאבי אנוש, יעקב טרנר, 
מעניקים לאסף חפץ דרגות ניצב.

מפקד מחוז המרכז, ניצב אסף חפץ, מתדרך קציני מג״ב.



בהמשך, מילא חפץ קשת של תפקידי פיקוד ומטה 
והתפתחות  למידה  של  דרך  אבני  עבורו  היוו  אשר 
בית  למפקד  מונה   1984 בשנת  השיטור.  בתחומי 
הספר לטירונים של משמר הגבול. בהמשך, בשנת 
תקופת  על  השפלה.  מרחב  למפקד  מונה   1985
הייתה  “זאת  מספר:  הוא  מרחב  כמפקד  שירותו 
רבות  למדתי  בה  ביותר,  אינטנסיבית  תקופה 
פורייה  הייתה  עבודת המשטרה. התקופה  על 
לגבי  הכוללת  התמונה  הושלמה  כאן  מאוד. 

עסקתי  אחד,  מצד  המשטרתי.  העיסוק  מהות 
בביטחון פנים, ומצד שני, במתן שירות לציבור, 
ההזדמנות  הייתה  כאן  ובמודיעין.  בחקירות 
לפקד על אזור מסוים וליצור קשר עם הציבור 

ועם מנהיגיו.”
לפוטנציאל  לראשונה  חפץ  נחשף  גם  זה  בתפקיד 
המשותפת  ובעבודה  בתקשורת  המצוי  העצום 
משרתת:  היא  שאותה  הקהילה  עם  המשטרה  של 
“הבנתי שרכיב מרכזי או אולי הכי חשוב של 
המשטרה הוא שיתוף פעולה עם הציבור ועם 
המערכת של הרשויות המקומיות. אותו שיתוף 
ונוח לעבודה  יכול ליצור אקלים אוהד  פעולה 
עם המשטרה, או מאידך ליצור אקלים חברתי 
של אדישות ו”חוסר אכפתיות”, המהווה קרקע 
אלימות  בריונות,  פשיעה,  לצמיחת  פוריה 
ומשפחות  מאורגנת  פשיעה  של  והתפתחות 

פשע.” 

בין השנים 1990-1987 שימש חפץ כעוזר ראש אג”מ 
התמנה,  זה  תפקיד  סיום  עם  בפועל.  אג”מ  וכראש 

בדרגת ניצב, למפקד מחוז המרכז. 
“פה אני מפתח את אחד העקרונות החשובים 
ביכולתה של המשטרה - גמישות ויכולת ריכוז 
לא  שהיא  מכיוון  משטרתית,  מערכת  מאמץ. 
על-מנת  גמישה,  מאוד  להיות  חייבת  גדולה, 
בעיקר  שקורים,  פתאומיים  באירועים  לעמוד 
בהפגנות. כממ”ז מרכז אני עסוק בראייה של 
המרחב כמערכת אופרטיבית שאפשר לעשות 
ויכולות  תובנות  אלו  פעילויות.  הרבה  בה 
סמי- במערכת  שגדלתי  מכיוון  בי  המצויות 
צבאית. גמישות ויכולת ריכוז מאמץ הוא אחד 
העקרונות במלחמה. אני מתרגם אותם לצרכים 
להצלחה  המפתח  כי  מבין  אני  משטרתיים. 
כוחות  ריכוז  מחייב  גדולים  באירועים  בטיפול 
אותי  משמשות  אלו  תובנות  ובמהירות.  גדול 
ותגובה  המשטרה  יכולות  של  מחדש  בארגון 
מהירה ונכונה לאירועי סדר ציבורי וטרור בעת 

היותי מפקד מחוז ולאחר מכן כמפכ”ל.”
ב-1 במאי 1994 הועלה אסף חפץ לדרגת רב-ניצב 
ומונה חפץ למפקח הכללי השנים-עשר של משטרת 

ישראל.

אסון המכביה - 14.7.1997
נועדו  שעליו  הירקון,  נחל  על  ארעי  גשר  נבנה  ה-15  המכביה  של  הפתיחה  טקס  לקראת 
צעדה  כאשר  קרס  הגשר  גן.  רמת  באצטדיון  המשלחות  למצעד  בדרכן  המשלחות  לעבור 
עליו המשלחת האוסטרלית ועשרות ספורטאים נפלו למי הנחל המזוהמים ונפצעו. ארבעה 
מהצועדים נהרגו. בעקבות האירוע הועמדו לדין האחראיים לבניית הגשר וחמישה אנשים 

הורשעו בגרימת מוות ברשלנות.

מפקד מחוז המרכז, ניצב אסף חפץ, מתדרך 
קצינים במהלך מבצע.

מפקד מחוז המרכז, ניצב אסף חפץ, בודק ניידת 
שיטור במהלך ביקור בתחנה.



השוטר מספר 1
הבעיה הראשונה והדחופה שניצבה לפתחו של רנ”צ 
“אורך  מבצע  הייתה  לתפקיד  כניסתו  עם  מיד  חפץ 
וחסידיו  משולם  עוזי  של  התבצרותם  פרשת  רוח”, 
לכהונתו  משבוע  פחות  טרי,  כמפכ”ל  ביהוד.  בבית 
בתפקיד, ארגן חפץ מבצע בהיקף אדיר עם למעלה 
ובמקומות  ביהוד  התפרשו  שוטרים, אשר  מ-1,500 
כוחות  משולם.  עוזי  של  אוהדיו  חיו  בהם  אחרים 
המשטרה במקום הצליחו לשכנע את משולם לצאת 

מהבית לצורך פגישה, ובמהלכה הוא נעצר. אחר כך, 
ורובם המכריע של  הבית,  על  השתלטה המשטרה 
המתבצרים יצאו ללא התנגדות. מתבצר אחד, שירה 

לעבר מסוק משטרתי, נורה בידי צלף ונהרג.
“במשך  דרכו:  להמשך  מנוף  באירוע  ראה  חפץ 
על  משתלטים  אנחנו  שעות   36 כמו  משהו 
המתחם  על  סוגרים  עצומים  כוחות  הבעיה, 
של משולם ביהוד. הימ”מ תופס עמדות סביב 
המבנה ומבודד אותו. בתהליך זה נורה ונהרג 

ראש הממשלה יצחק רבין ושר המשטרה משה שחל מעניקים את דרגות רב-הניצב לאסף חפץ, עם מינויו 
למפקח הכללי, 1.5.1994.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

ראש הממשלה, יצחק רבין, המפכ״ל היוצא רפי פלד 
והמפכ״ל הנכנס אסף חפץ, 1.5.1994.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפכ״ל חפץ בעת פגישה עם שר המשטרה, משה 
שחל, 6.7.1994.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



הכוחות.  על  באש  שפתח  אסולין,  שלומי 
בהמשך מנוהל מו”מ ממושך ועקשני שבסופו 
זה  מבצע  הימ”מ.  לאנשי  נכנעים המתבצרים 
ושלי...  עצומה של המשטרה  להצלחה  נחשב 
אני ראיתי במבצע הזה הזדמנות, לא חששתי 
ממנו... היה זה מבצע מורכב, שכלל משא ומתן 
רבה  יוקרה  השיג  זה  נכונה.  בצורה  שנוהל 
למשטרת ישראל והווה כניסה טובה לתחילת 

הכהונה שלי כמפכ”ל.”
בשנות כהונתו של אסף חפץ סערו הרוחות בארץ, 
במערבולת של פיגועים, הסכמים מדיניים והפגנות. גל 
הטרור הרצחני חייב את כוחות הביטחון, והמשטרה 
למלחמה  גדולים  משאבים  להקצות  זה,  בכלל 
בטרור על חשבון משימות אחרות. במקביל, נדרשה 
רבים,  ציבורי  סדר  אירועי  עם  להתמודד  המשטרה 
להסכמים  המתנגדים  מצד  מחאה  הפגנות  שכללו 
בם.  התומכים  מצד  תמיכה  ומפגני  הפלסטינים  עם 
בנובמבר,  ב-4  הטראגי  לשיאו  הגיע  זה  תהליך 

בתהליך  המונית  תמיכה  עצרת  של  בסיומה   .1995
המדיני בכיכר מלכי ישראל בתל-אביב, נרצח ראש 
הממשלה יצחק רבין בידי יגאל עמיר. משטרת ישראל 
נטלה חלק במעצר הרוצח בזירת הרצח ובחקירתו, 
וכן חקרה חשודים נוספים בפרשה. כמו כן, אבטחה 

המשטרה את מסע הלוויתו של רבין. 

המצב הביטחוני והמדיני חייב שינוי בהיערכותה של 
המשטרה. פיגועי ההתאבדות הרצחניים, אשר היכו 
בלב הערים, אילצו את המשטרה לפרוס את כוחותיה 
עד לקצה גבול היכולת. כן, נמשכה פריסתם מחדש 
של כוחות מג”ב בהמשך להסכמים עם הפלסטינים 
ופותח מערך הסיורים המשותפים יחד עם המשטרה 
כוחותיו  ועל  דרום,  מג”ב  מרחב  הוקם  הפלסטינית. 
הבטוח”,  ה”מעבר  על  לשמירה  האחריות  הוטלה 
עזה  בין  פלסטינים  רכב  כלי  מעבר  לאפשר  שנועד 

ליהודה ולשומרון.
במהלך כהונתו של חפץ, הועברה האחריות לביטחון 
הפנים בדרום המדינה מידי צה”ל למשטרת ישראל. 
אילת,  תחנת  הוקמה  זו,  החלטה  מימוש  לצורך 
הכפופה  עצמאית  מרחבית  תחנה  של  במתכונת 
ישירות למחוז. עוד הוקמה, כאמור, מפקדת חטיבה 
לביטחון  האחריות  קבלת  הגבול.  במשמר  דרומית 
שסייעו  תקנים,  מאות  עמה  הביאה  בדרום  הפנים 
לחיזוקה של המשטרה. כמו כן, נערך ארגון מחודש, 

 המפכ״ל אסף חפץ ושר המשטרה משה שחל 
מבקרים במסוף ארז.

 באדיבות סנ״צ )בדימ.( הרצל גבע

המפכ״ל אסף חפץ וראש אגף משאבי אנוש ניצב 
יאיר יצחקי, בתום טקס מינויו של חפץ, 1.5.1994.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפכ״ל חפץ, ראש הממשלה שמעום פרס ומפקד מחוז 
ירושלים, ניצב אריה עמית, בעת ביקור במטה המחוז, 

.27.2.1996
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



“אורך  משולם  עוזי  פרשת 
רוח” 22.3.1994-10.5.1994 

במרץ 1994 הוגשה תלונה למשטרה בידי 
ששכנם,  שטענו  מיהוד,  תושבים  כמה 
שיפוצים  עם  להם  מפריע  משולם,  עוזי 
שנשלחו  ניידות  בביתו.  שערך  מאסיביים 
של  תומכיו  בידי  ביריות  הותקפו  למקום 
משולם, וכך החלה פרשיית מצור שנמשך 
משולם  טען  שבמהלכו  שבועות,  כששה 
שהוא בעצם דורש חקירה של מה שהגדיר 
בשנות  תימן  מעולי  ילדים  כ”חטיפת 
הצליח  שבועות  מספר  אחרי  החמישים”. 
עוזי משולם  את  לשכנע  הנכנס,  המפכ”ל 
שם  במלון,  עימו  ולהיפגש  מביתו  לצאת 
קראו  הבית  את  שהקיפו  הכוחות  נעצר. 
מהם,  אחד  כאשר  אך  להיכנע,  לתושביו 
שלומי אסולין, ירה לעבר מסוק משטרתי, 
ירו לעברו צלפי הימ”מ והרגו אותו. אחרי 
הריגתו של אסולין, נכנעו שאר המתבצרים 

בבית.

לפי תקן אחיד, של יחידות היס”מ במשטרה. 
נושא נוסף בתחום ביטחון הפנים אשר עבר לאחריות 
המשטרה בתקופתו של חפץ כמפכ”ל היה אבטחת 
את  להטיל  ההחלטה  במדינה.  החינוך  מוסדות 
האחריות לאבטחת בתי הספר לידי המשטרה לוותה 
בהקצאת מאות תקני כוח אדם, אשר הביאו לחיזוק 

כוחות הסיור המשטרתיים.
להילחם  ויודעת  מאומנת  שהיא  “משטרה 
אין  בפשיעה...  בלחימה  יעילה  מאוד  בטרור 
מישהו אחר שיעסוק בביטחון פנים, ואין שום 
הצדקה שמישהו יעשה את זה... אין שום הבדל 

בראייה העקרונית בין אירוע אלים של פשיעה 
בטרור  בלוחמה  העיסוק  פח”ע...  אירוע  ובין 
יותר חזקה, עם גמישות  ... תורמים למשטרה 

וחופש פעולה גדול יותר.”
“המודל  של  לאימוצו  חפץ  הוביל  כהונתו,  בעת 
האסטרטגי” אשר נועד לייעל את פעילות המשטרה 
ולהעמיד מענה הולם לאתגרים, לתמורות ולשינויים 
במדינה, בחברה ובמפת הפשיעה. זאת, תוך עריכת 

ניתוח המתבסס על נתונים ברי-מדידה.
בשנת  הוקמו  האסטרטגי,  המודל  יישום  במסגרת 
ואגף  המודיעין  אגף  חדשים:  מטה  אגפי  שני   1997
התנועה. התהליכים הללו נבעו מהעמקת המקצועיות 
זה  ובמקרה  העיסוק המשטרתיים השונים,  בתחומי 
של  הרבה  בחשיבות  ומההכרה  והתנועה,  המודיעין 

שני התחומים הללו בעשייה המשטרתית.
בחודש אוגוסט 1995 נכנס לתוקף תיקון לחוק שירות 
הביטחון, על-פיו רשאית המשטרה לגייס לשורותיה 
חיילים במסגרת גיוס החובה. בעקבות תיקון זה, נפתח 
במסגרתו  במשטרה,  חובה  שירות  “שח”ם”,  מסלול 

גויסו עשרות אלפי בני נוער למשטרת ישראל.
הדגל  מספינות  הוא  הקהילתי”  “השיטור  נושא 
מרחב.  מפקד  היותו  מזמן  עוד  חפץ,  אסף  של 
“השיטור הקהילתי”  כהונתו כמפכ”ל הפך  בתקופת 
לאסטרטגיה מובילה במשטרת ישראל, מתוך אמונה 
ביתרונות שישנם לקשר בלתי-אמצעי בין המשטרה 
 1995 בינואר  הוקמה  לפיכך,  שבקרבתה.  לקהילה 
הכפופה  כיחידה  )יש”ק(,  קהילתי  לשיטור  היחידה 

ישירות למפכ”ל.
שש תחנות ראשונות נבחרו ליישום המודל הקהילתי. 
והכשרה  סדנאות  עברו  הללו  בתחנות  השוטרים 
מתאימה, תוך ליווי של נציג יש”ק מקצועי לכל אורך 
פיתוח  היו  העיסוק  תחומי  בין  הראשונה.  התקופה 
במשפחה,  באלימות  לטיפול  מודל  שירות,  מרכז 
אמצעי  עם  וקשר  נוער  בני  בקרב  באלימות  טיפול 

התקשורת המקומיים. 
זו   - אזרחית  אוריינטציה  לה  שיש  “משטרה 
מהפכה. זה שוטר לגמרי אחר -- היכרות עם 
גישור,  פישור  של  בכיוון  פיתרון  ודרכי  בעיות 
להשתמש  פחות  הרבה  וכו’.  שכנוע  שיחות 
לאט-לאט  קלאסיים.  משטרתיים  בכלים 
המערכת  גם  המשטרה.  לכלל  התפשטנו 

הפיקודית קיבלה אוריינטציה קהילתית.”
תפקידו  את  חפץ  אסף  סיים   1997 לדצמבר  ב-31 
וחצי  שנים  כשלוש  שכיהן  לאחר  הכללי,  כמפקח 

בתפקיד. 

המפכ״ל אסף חפץ, ראש הממשלה שמעון פרס, השר 
לביטחון פנים משה שחל ומפקד מג״ב, ישראל סדן במהלך 

טקס במטה מג״ב בלוד, 18.3.1996.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



היום שאחרי

מערך  את  לחזק  היה  כמפכ”ל  שלי  “המוטו 
השטח... אהבתי את השוטר הוורסטילי הכחול, 
ומסוגל  לציבור  מהזמן  אחוז  שמונים  שנותן 
כוח  גם  להוות  הנותרים  האחוזים  בעשרים 
המרחב,  ברמת  אחרים  ולמבצעים  לאירועים 
במחוז וברמה הארצית... השוטר צריך להיות 
מכוון קהילה בעל יכולת של שיקול דעת ולא 
לפעול רק על-פי פקודות ונהלים. כמו כן, אני 
ומנהיגי  המקומיות  הרשויות  שילוב  את  רואה 
הציבור בחיזוק ביטחונו של הציבור ביחד עם 
יסוד בשיטור העתידי  ואבן  המשטרה כמפתח 

ומוכנות החברה לעיתות חירום.”
חברת  לנשיא  חפץ  אסף  מונה  פרישתו,  לאחר 
גניבות רכב. במקביל,  “שיתורית”, שעסקה במניעת 
כיהן חפץ כנשיא האגודה הישראלית למצנחי רחיפה, 
הטניס  איגוד  כיו”ר  כיהן   2008-2006 השנים  ובין 
האיגוד  כנשיא  חפץ  אסף  מכהן  כיום,  הישראלי. 

לספורט הניווט בישראל.

המפכ״ל אסף חפץ, ראש הממשלה בנימין נתניהו וסגן 
המפכ״ל ניצב גבי לסט במהלך ביקור ראש הממשלה 

במטה הארצי, 21.1.1997.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפכ״ל אסף חפץ והרמטכ״ל אהוד ברק.
באדיבות רנ״צ )בדימ.( אסף חפץ

אסף חפץ ומפקד מחוז תל-אביב, ניצב שחר איילון, 
בארוחת ערב של ״מועדון הרנ״צים״ 14.9.2009.



מפקד מחוז המרכז, ניצב אסף חפץ, מתדרך קציני מג״ב.

המפכ״ל חפץ, שר המשטרה שחל והמפכ״ל הירדני בטקס החתימה על הסכם שיתוף פעולה בין משטרת 
ישראל למשטרת ירדן.

באדיבות רנ״צ )בדימ.( אסף חפץ



המפכ״ל אסף חפץ וראש הממשלה יצחק רבין.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפכ״ל אסף חפץ מקבל פסל מעשה ידיו של המפכ״ל לשעבר רפי פלד.
באדיבות רנ״צ )בדימ.( אסף חפץ



המפכ״ל אסף חפץ וראש אגף משאבי אנוש ניצב יאיר יצחקי, בתום טקס מינויו של חפץ, 1.5.1994.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



המפכ״ל אסף חפץ מעניק תעודת הוקרה לשוטר גדעון יהודה.
באדיבות רנ״צ )בדימ.( אסף חפץ

המפכ״ל אסף חפץ ושר הפנים האוקראיני, בעת ביקור השר במטה הארצי.
באדיבות רנ״צ )בדימ.( אסף חפץ



תעודת זהות
מפכ״ל מספר: 13

שם: יהודה וילק
שנת לידה: 1949

מקום לידה: תל-אביב
שנת גיוס למשטרה: 1971
תקופת הכהונה כמפכ״ל: 

31.12.2000 - 1.1.1998
שרי ביטחון הפנים בתקופתו:
אביגדור קהלני, שלמה בן-עמי

ראשי ממשלה בתקופתו: 
בנימין נתניהו, אהוד ברק



נדבך על נדבך - מי האיש
יהודה וילק נולד בשנת 1949 בעיר תל-אביב, הצעיר 
אביו,  בנעוריהם.  ארצה  עלו  הוריו  אחים.  שני  מבין 
גדעון, עלה בגפו בשנת 1935 מגרמניה בעוד שאמו, 
הצליחו  וילק  גדעון  של  הוריו  מליטא.  עלתה  חנה, 
ולהצטרף אל בנם ערב מלחמת  להימלט מגרמניה 
נישואיהם,  לאחר   .1939 בשנת  השנייה,  העולם 
התגוררו חנה וגדעון וילק בתל-אביב. גדעון התפרנס 

מעבודה בתחום התיירות.
ד’,  עירוני  בתיכון  לימודיו  את  וילק  שסיים  לאחר 
תום  לאחר  שריון.  בסיירת  ושירת  לצבא  התגייס 
שירותו הסדיר, שממנו השתחרר כקצין בדרגת סגן, 

עבר וילק קורס מפקדי פלוגות במילואים.
משפטים  בלימודי  וילק  החל  מצה”ל,  שחרורו  עם 
באוניברסיטת תל-אביב. באותה התקופה נערך ניסוי 
למשפטים  סטודנטים  אותרו  במסגרתו  במשטרה, 
למטרת גיוס למפלג ההונאה. וילק נענה לאתגר והיה 
אחד מחמשת הסטודנטים הראשונים אשר התגייסו 
במהלך  לימודיהם.  להמשך  במקביל  זה,  לפרויקט 
חמש השנים הראשונות לשירותו, שירת וילק במטה 
חוקר  ובהם  תפקידים,  של  במגוון  תל-אביב  מחוז 
החקירות  מחלק  ראש  וסגן  הונאה  חקירות  במדור 

המחוזי. 
המשיך  ההונאה,  במפלג  כחוקר  לעבודתו  במקביל 

ערב.  לימודי  במסגרת  במשפטים  לתואר  ללמוד 
לו המשטרה להתמחות  עם תום הלימודים, הציעה 
של  שנתיים  כעבור  וכך,  בפרקליטות.  מטעמה 

התמחות, הוסמך לעריכת דין. 
בדרגת  משטרה  כקצין  וילק  הוסמך   1976 בשנת 
ורישיון  הצבאית  דרגתו  סמך  על  מפקח-משנה, 
במרחב  הוצב   1977 בשנת  שברשותו.  הדין  עריכת 
השרון ומונה לתפקיד ראש מחלק התביעות במרחב. 
תחת אחריותה של מחלקת תביעות זו, אשר מנתה 
צוות של 14 חוקרים, היו בתי משפט השלום בנתניה, 
חדרה וכפר סבא. כעבור שנתיים בתפקיד זה מונה 
מרחבי.  )צח”מ(  מיוחד  חקירות  צוות  למפקד  וילק 

מפקד מרחב ירקון, תנ״צ יהודה וילק, במהלך 
מלחמת המפרץ.

באדיבות רנ״צ )בדימ.( יהודה וילק

 מפקד מרחב איילון, ניצב משנה יהודה וילק, עם שוטריו בעת תגבור בירושלים במהלך האינתיפדה.
באדיבות רנ״צ )בדימ.( יהודה וילק



ביקור האפיפיור יוחנן פאולוס 
השני - 21.3.2000

ביקר  השני  פאולוס  יוחנן  האפיפיור 
את  לציין  רצון  מתוך  ישראל,  במדינת 
בארץ  ישו  להולדת  האלפיים  שנת 
הרשמי  הביקור  היה  זה  ביקור  הקודש. 
הראשון של אפיפיור בישראל, מדינה בה 
הכיר הוותיקן בתקופת כהונתו של יוחנן 
הוציאה  ישראל  משטרת  השני.  פאולוס 
לפועל את מבצע “ידיד ותיק”, במסגרתו 
הסדר  נשמר  הביקור,  אבטחת  נוהלה 
הציבורי ואורגנו סדרי התנועה הנחוצים.

זה היה אחראי על חקירתם של הפשעים  בתפקיד 
 1979 נתניה. בשנת  ובעיקר בעיר  החמורים באזור, 
מונה וילק לסגן קצין אגף החקירות במרחב השרון, 
החקירות  אגף  קצין  לתפקיד  קּודם   1980 ובשנת 

במרחב זה.
בשנת 1982 יצא יהודה וילק לקורס פיקוד ומטה בן 
לתפקיד מפקד  מונה  בסיומו  חודשים, אשר  תשעה 
תחנת כפר סבא. בתפקיד זה שירת מיוני 1983 עד 
מונה  סבא,  בכפר  תפקידו  סיום  עם   .1984 דצמבר 

וילק לפקד על תחנת פתח תקווה. 
בנושא  הסערה  בעין  אז  הייתה  תקווה  “פתח 
את  לפתוח  התחילו  החרדים...  של  הפגנות 
קולנוע ‘היכל’ בליל שבת, והייתה אז מלחמת 
הייתה  לחילונים...  הדתיים  בין  הסטאטוס-קוו 
שם סערה גדולה מאוד, ואנחנו עמדנו בתווך, 

כמו שתמיד המשטרה עומדת -  באמצע.” 
איילון  מרחב  למפקד  וילק  מונה   1985 בנובמבר 
הוקם  איילון  מרחב  ניצב-משנה.  לדרגת  והועלה 
בשנת 1983, ובאותה תקופה כלל את הערים חולון, 
פיקודו  תקופת  התקווה.  שכונת  ואת  יפו  ים,  בת 
“תקופה  וילק:  של  עבורו  הייתה  איילון  מרחב  על 
איכותית  פיקוד  שדרת  שם  הייתה  יפהפייה. 
שם  נעשתה  חדש...  מרחב  היה[  ]זה  מאוד. 
יפיפייה, בעיקר באזורים היותר קשים  עבודה 
של יפו. הרבה מאוד שיתוף פעולה עם הקהילה. 
באותה תקופה התחיל להתפתח כל הנושא של 

השיטור הקהילתי, של המשמר האזרחי. הוקמו 
מרכזי שיטור קהילתי, שיתוף פעולה הדוק עם 
תקופה  השכונתיים.  והוועדים  העיריות  ראשי 

מאוד מאוד פורייה.” 

בפברואר 1989 מונה וילק למפקד היחידה המרכזית 
)ימ”ר( של מחוז תל-אביב, תפקיד שבו כיהן כחצי 
שנה. בשל פטירתו של מפקד מרחב ירושלים, יוסף 
צורך באיוש תפקיד מפקד מרחב  נוצר  ז”ל,  יהודאי 

ירקון, ויהודה וילק מונה לתפקיד זה באוגוסט 1989.

מפקד ימ״ר תל אביב, יהודה וילק, בכנס סגל הפיקוד של 
מחוז תל אביב בראשות ניצב יגאל מרכוס.

סגל הפיקוד של מרחב ירקון, בראשות תנ״צ
יהודה וילק, 11.10.1989.

ההתקפה על קבר יוסף - 1.10.2000
ב-1 באוקטובר 2000, במהלך גל של התנגשויות אלימות בין הפלסטינים לצה”ל, נערכה 
נורה  הקרב  במהלך  שבו.  הגבול  משמר  ומוצב  שבשכם  יוסף  קבר  מתחם  על  התקפה 
נמנעו מלפרוץ  כוחות צה”ל  ונפצע.  בידי צלף פלסטיני  ז”ל,  יוסף  החובש, סמ”ש מדחת 
למתחם על-מנת לחלץ את הפצוע, בציפייה כי הרשות הפלסטינית תדאג לכך. תקווה זו 

לא התממשה ויוסף מת מפצעיו. 



בעולם,  מעניין  הכי  זה  בתל-אביב  “הימ”ר 
לדאבוני זו הייתה תקופה קצרה מאוד... יהודאי, 
ממ”ר ירושלים, נפטר בירושלים, והעבירו את 
ומרחב  לירושלים,  מנוסה,  שהיה  ביבי,  אריה 
ירקון, היכן שהיה ביבי, נותר ללא פיקוד, וכך 

מצאתי את עצמי שם.”
כארבע  במשך  ירקון  מרחב  כמפקד  שירת  וילק 
שנים. עם מינויו לתפקיד, הועלה יהודה וילק לדרגת 
ומונה  ניצב  לדרגת  הועלה   1993 בינואר  תת-ניצב. 
למפקד המחוז הדרומי. חילופים פתאומיים בצמרת 
למפכ”ל,  פלד  רפי  של  מינויו  עם  המשטרה,  פיקוד 
ירושלים,  מחוז  על  לפקד  וילק  של  להעברתו  גרמו 

פחות מחודשיים לאחר מינויו במחוז הדרומי. 
תקופת פיקודו של וילק על מחוז ירושלים, שנמשכה 
התרחשו  בעיר  רבות.  בסערות  התאפיינה  כשנה, 
עצרות, הפגנות והפרות סדר רבות, במיוחד על רקע 
ההסכמים המדיניים עם אש”פ. בפברואר 1994 אירע 
הפגנות  לגל  גרם  אשר  המכפלה,  במערת  הטבח 
אלימות מצד תושבי העיר הערבים. כמו כן, המשיך 

הטרור הפלסטיני להכות בעיר.  
מחוז  כמפקד  תפקידו  את  וילק  סיים   1994 במאי 
כיהן  שחרורו  לאחר  מהמשטרה.  ופרש  ירושלים 
כמנכ”ל חברת “אבנר”, תאגיד לביטוח נפגעי תאונות 

דרכים.

המפכ״ל יהודה וליק מבקר באגף החקירות.
באדיבות רנ״צ )בדימ.( יהודה וילק

מפקד מחוז ירושלים, ניצב יהודה וילק.
באדיבות רנ״צ )בדימ.( יהודה וילק

מפקד מחוז ירושלים, ניצב יהודה וילק, עם סגל הפיקוד של המשטרה במהלך אירועי יום העצמאות 
במרכז ללימודי משטרה.



השוטר מספר 1
לקראת סוף הקדנציה של המפכ”ל אסף חפץ, פנה 
יהודה  אל  פנים,  לביטחון  השר  אז  קהלני,  אביגדור 
בתפקיד  ולשמש  למשטרה  לשוב  לו  והציע  וילק 

המפקח הכללי. וילק התקשה לסרב. 
וילק למפקח הכללי  יהודה  ב-1 בינואר 1998 מונה 

השלושה-עשר של משטרת ישראל.
בגיל  המשטרה  את  שעזבתי  לזכור,  “צריך 
שנות  ושלוש  עשרים  לאחר  וחמש,  ארבעים 
את  עוזבים  אם  גם  כזה,  במצב  שירות. 

המשטרה, לא מתנתקים ממנה.”
השירות  תקופת  במהלך  שצבר  הכישורים  על 
הארוכה, שאותם הביא עמו לתפקיד המפכ”ל, מספר 

וילק:
מפכ”לים  הרבה  אין  כשוטר,  התחלתי  “אני 
קורס שוטרים במשטרה. אחרי שאתה  שעשו 
יושב בחקירות וחוקר גנב, מופיע כתובע בבית 
המשפט, מבין את המשמעויות של לשבת עם 
ערימת תיקים על השולחן שצריך לטפל בהם. 
 - ניסיון  בדרך  צברתי  מקצוע.  זה  מפכ”לות 
גם  גם תחנות,  פיקוד,  תפקידי אח”ק, תפקידי 

שני מרחבים, גם מחוז. ביצעתי מגוון תפקידים. 
כמפכ”ל היה לי קל יותר להתמודד... לתת את 
הטוב לטיפול בלחימה בפשיעה, בניית יחידות. 
הכרתי את דרכיהם של מפקדי השטח, מפקדי 
תחנה, קציני מחוז, כיוון שהייתי שם. יותר קל 
להבין כך את הצרכים שלהם, וגם כשיש צורך, 
על  מבוסס  שזה  כיוון  ‘לא’,  להגיד  נוח  יותר 

הניסיון.”
בשנים שקדמו לכהונתו של וילק חלה עלייה חריגה 
בפשיעה, בשל עיסוקה הרצוף של משטרת ישראל 
מהאינתיפאדה  כתוצאה  הפנים,  ביטחון  בסוגיות 
הציב  וילק  יהודה  ומהשלכות ההסכמים עם אש”פ. 
את צמצום הפשיעה כיעד מרכזי בתקופתו, על-אף 

המפכ״ל יהודה וילק  ומפקד מחוז ירושלים יאיר יצחקי 
בטקס חנוכת נקודת משטרה בתלפיות, 17.3.1998.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפכ״ל הנכנס יהודה וילק, ראש הממשלה בנימין נתניהו 
המפכ״ל היוצא, אסף חפץ, בטקס חילופי המפכ״לים, 

.1.1.1998
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפכ״ל וילק, ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו 
שרה, בטקס יום העצמאות החמישים למדינת 

ישראל, 20.5.1998.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



הקשיים שהציבה המציאות הביטחונית בפני מימושו.
לתפקידי  דגש  מתן  יעד...  לעצמנו  “”הצבנו 
למלחמה  דגש  ומתן  הקלאסיים  המשטרה 
הביטחון  תפקידי  את  להזניח  בלי  בפשיעה, 
 1,400 הוספת  פעולות:  מספר  נקטנו  השוטף. 
שוטרים לתפקידי שטח; ...הקמנו כוח משימתי 
חמורה...  פשיעה  במוקדי  טיפלנו  אתג”ר; 
נעצרה העלייה בפשיעה   1998 במחצית שנת 

והחלה מסתמנת הירידה.”
כמפכ”ל,  וילק  נקט  אשר  הראשונים  הצעדים  אחד 
כוח  את  ולשפר  שהציב  היעד  את  להשיג  במטרה 

ההרתעה של המשטרה, היה הקמת יחידת אתג”ר. 
בתופעת  ממוקד  באופן  להילחם  נועדה  זו  יחידה 
בשנת  מדינה”.  ל”מכת  הפכה  אשר  הרכב,  גניבות 
חקירות  מזרוע  המורכבת  היחידה,  הוקמה   1998
ומזרוע מודיעין. כבר במהלך שנת פעולתה הראשונה, 
נעצרו  שבעקבותיהם  מבצעים   331 היחידה  ביצעה 

491 חשודים. 
“תוך שנתיים התמודדנו עם התופעה וצמצמנו 
המשטרה  שאם  בכך  הוכחנו  בכ-50%.  אותה 
אותה,  מנתחת  פשיעה,  תופעת  על  מתלבשת 
גורמים  עם  פעולה  ושיתוף  מקבלת תקציבים 

נוספים, זה עובד!” 
צעד מהותי נוסף, שבוצע בהנחיית וילק ואשר מדגיש 
היה הקמתן  בפשע,  ללחימה  את החשיבות שראה 
בשנת  בפשיעה.  לטיפול  ייעודיות  מג”ב  יחידות  של 
1998 הוקמו חמש פלוגות מג”ב בעלות מבנה, ייעוד 
לביצוע  המכוונים  בַחיל,  ייחודיים  הפעלה  ותפיסת 
ובפרט לטיפול  משימות בתחום הפשיעה הפלילית, 
בעֵברות רכוש וגניבת רכב. יחידות אלה הוצבו בכל 
ושימשו במקביל  אחד מהמחוזות, למעט מחוז ש”י, 

גם כעתודה מחוזית לטיפול באירועי הפרות סדר. 

אירועי “גאות ושפל” – 28.9.2000  
בידי ממשלת  להם  להסדר שהוגשו  להצעות  הפלסטינים  הסכמתם של  לחוסר  בהמשך 
ישראל, החל גל של הפרות סדר אלימות בכל רחבי יהודה, שומרון וחבל עזה. מתחילתם 
של האירועים הייתה מעורבות מאסיבית של אנשי כוחות הביטחון הפלסטיניים, שקיבלו 
הנחיות ישירות מעראפת. הפלסטינים ייחסו את פתיחת האירועים לעלייתו של אריק שרון 
להר הבית, אך בפועל האירועים החלו עוד קודם, עם רציחתו של סמל דוד בירי בפיגוע 

ליד צומת נצרים.
במהלך האירועים, שברמות שונות של עצימות, נמשכו מספר שנים, נרצחו למעלה מאלף 

אזרחים ישראלים, במאות פיגועי טרור.

המפכ״ל יהודה וילק משוחח עם השר לביטחון פנים 
אביגדור קהלני ומפקד מחוז ירושלים יאיר יצחקי בטקס 

חנוכת נקודת משטרה בתלפיות, 17.3.1998.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפכ״ל יהודה וילק ומפקד מחוז ירושלים ניצב יאיר 
יצחקי בטקס הזיכרון לשואה ולגבורה, 13.4.1999.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



חידוש נוסף בלחימה בפשיעה היה העיסוק בעֵברות 
מחשב כתחום התמחות משטרתי. המשטרה החלה 
בעֵברות  לטיפול  שונים  ממחוזות  חוקרים  להכשיר 
השונות.  המשטרה  ביחידות  פוזרו  ואלה  מחשב, 
בחודש פברואר 2000 הוקם מפלג לטיפול בעֵברות 

מחשב במסגרת היאח”ה.
שני תחומי עיסוק משטרתיים בעלי משמעות חברתית 
וילק.  יהודה  המפכ”ל  של  בתקופתו  ומוסדו  הורחבו 
זוג.  בני  בין  האלימות  תופעת  היה  שבהם  הראשון 
בני  בידי  שנרצחו  הנשים  במספר  העלייה  בעקבות 
נשים   16 נרצחו  המחשה,  לשם   ,1997 )בשנת  זוגן 
בידי בני זוגן(, הוחלט בשנת 1998 על הקמת מערך 
מערך  זוג,  בני  בין  אלימות  בעֵברות  לטיפול  ייעודי 
וחוקרות  חוקרים  הוכשרו  זו  במסגרת  האלמ”ב. 
לטיפול בעֵברות אלימות בין בני זוג ובעֵברות מין כנגד 
קטינים וחסרי ישע. חוקרים אלה הוצבו בכל תחנות 
בהנחיית  קבועים,  נהלים  על-פי  ופעלו  המשטרה 

מדור נפגעי עֵברות.
הוא  חברתית,  רגישות  המצריך  שני,  עיסוק  תחום 
יחידות חקירה  נוער. הוקמו שש  הטיפול בעבריינות 
חדשות, שעסקו בעבריינות הנוער במחוזות השונים, 
ובעברות  סמים  אלימות,  בעֵברות  התמקדות  תוך 

הקשורות ב”כת השטן”. המפכ״ל יהודה וילק והרמטכ״ל שאול מופז.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפכ״ל יהודה וילק נפרד מראש הממשלה אהוד ברק, עם טיסתו של ראש הממשלה לארצות הברית.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



יכול אולי עוד לתפוס  “המקום היחידי שאתה 
אותו  ולהוציא  למוטב  אותו  ולהחזיר  מישהו 

ממעגל הפשע זה ]כשהוא עדיין[ קטין.”
יישומו  המשך  את  וילק  יהודה  הוביל  כמפכ”ל, 
בתקופתו  החל  אשר  האסטרטגי”,  “התהליך  של 
שינויים  עריכת  כלל  זה  תהליך  חפץ.  המפכ”ל  של 
ארגוניים מהותיים במשטרת ישראל, ובכלל זה, את 
הקמתו של אגף הקהילה והמשמר האזרחי, ביסוס 
של  מחדש  וארגון  פעילותו,  והרחבת  התנועה  אגף 

מחוז ש”י. 
 ,1999 בראשית  הוקם  אזרחי  ומשמר  קהילה  אגף 
על-ידי איחוד המשמר האזרחי עם היחידה לשיטור 
קהילתי. האגף החדש נועד לאחד את כלל היחידות 
העוסקות בשיטור קהילתי תחת קורת גג אחת, לחזק 
את יישום תפיסת השיטור הקהילתי במשטרה ולשפר 

את אופן הפעלת המתנדבים על-ידי המשטרה. 
ני-יורק,  וילק במשטרת  יהודה  ביקורו של  בעקבות 
הארגוניים  העבודה  כלי  בפניו  הוצגו  שבמהלכו 
ללחימה בפשיעה ומניעתה, יזם וילק את אימוץ מודל 
זו  ה-COMPSTAT על-ידי משטרת ישראל.  מערכת 
מיועדת לסכם מידע סטטיסטי על פעילויות המשטרה 
השונות ולהציגו. הטמעת המערכת הקנתה למפקדי 
המשטרה כלי להערכת תפקודן של יחידות השטח, 

תוך התבססות על מדדים כמותיים ברורים. 
אולם,  על הלחימה בפשיעה,  דגש  וילק שם  אמנם, 
דווקא  קשור  בתקופתו  הבולט  המשטרתי  האירוע 
 2000 באוקטובר  ב-1  הפנים.  ביטחון  על  לשמירה 
חסר  מידה  בקנה  אלימות,  התפרעויות  החלו 
תקדים, בקרב ערביי ישראל. ההתפרעויות פרצו על 
והלחימה  ושפל”  “גאות  אירועי  של  תחילתם  רקע 

במהלך  ישראל.  כנגד  הפלסטינית  הרשות  שיזמה 
ההתפרעויות הותקפו יהודים על רקע דתם, הוחרב 
רכוש בשווי מיליוני שקלים ונחסמו כבישים ראשיים 
לתנועה, ובכלל זה כביש 65, כביש 70 וכביש עכו-
צפת. מוסדות ממלכתיים שונים ביישובים הערביים, 
הפורעים.  בידי  הותקפו  משטרה,  תחנות  ובמיוחד 

אירועי אוקטובר 1.10.2000-10.10.2000 
הפרות סדר קשות שאירעו במגזר הערבי, בהמשך לתחילתם של אירועי “גאות ושפל” 
התנועה  צירי  לאורך  יהודים  אזרחים  הותקפו  האירועים  במהלך  עזה.  ורצועת  באיו”ש 
הראשיים בצפון ובדרום, ואחד מהם, בכור ז’אן, אף נרצח. המשטרה, שלא הייתה ערוכה 
נאלצה  הפגנות,  עם  להתמודדות  ציוד מספיק  ברשותה  היה  ולא  כזה,  בהיקף  לאירועים 

לפתוח באש במספר מקרים, ו-13 אזרחים ערביים נהרגו.
בעקבות האירועים הורה ראש הממשלה, אהוד ברק, על הקמת וועדת חקירה ממלכתית 
בראשות השופט אור, וזו קבעה שהייתה הסתה מצד ההנהגה הערבית. בנוגע למשטרה 
קבעה הוועדה שהיה כשלון מהותי של מספר בעלי תפקידים, ובהם המפכ”ל יהודה וילק, 

והמליצה לגביו שלא יישא בתפקיד בתחום ביטחון הפנים.
אחרי הגשת מסקנות וועדת אור, הוקמה וועדה בראשות שר המשפטים יוסף לפיד, ליישום 

המסקנות המערכתיות של וועדת אור )המסקנות האישיות יושמו עוד קודם(.

המפכ״ל יהודה וילק, ראש הממשלה בנימין 
נתניהו ומפקד מחוז ירושלים יאיר יצחקי.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



בקבוקי  בהשלכת  אבנים,  ביידוי  לוו  ההתפרעויות 
השוטרים.  עבר  אל  חם  מנשק  בירי  ואף  תבערה, 
אף  אחד  יהודי  ואזרח  נפצעו,  רבים  משטרה  אנשי 
במהלך  רכבו.  על  שיודו  אבנים  באמצעות  נרצח 
ירו  חריפותן,  ולאור  המהומות  עם  ההתמודדות 
נהרגו  הירי  מן  חיה.  אש  מקרים  במספר  השוטרים 
13 מהפורעים, כולם אזרחים ישראלים ממוצא ערבי.
חקירה  ועדת  הוקמה  אוקטובר”  “אירועי  בעקבות 
ממלכתית, “וועדת אור”. על משטרת ישראל נמתחה 
ביקורת, בשל הגעת הכוחות להתמודדות עם הפרות 
מבחינת  לכך  ערוכים  אינם  כשהם  המוניות  סדר 

הכשרה ואמצעים. על כך אמר יהודה וילק:
]זוהי[ דילמה שתעמוד בפני כל מפכ”ל. על   “
ולהפוך  ישראל  משטרת  את  לקחת  ההחלטה 
אותה לצבא ב’, ישלמו כל אזרחי מדינת ישראל 
את המחיר. והרי אז תבוא ועדה ב’ ותגיד למה 
אונסים בפרדסים ומדוע קיים פרוטקשן וישנה 
פשיעה. יש משטרה אחת והיא צריכה לעשות 
הכל. צריך פשרה ואיזון -- אי-אפשר לעשות 
ומקבלים  ]כמפכ”ל[ שמים שכפ”ץ  הכול.  את 
מול  ניצבת  המשטרה  באהבה.  הביקורת  את 
אחרות,  במדינות  בלתי-אפשרית...  משימה 
הצבא מטפל במהומות. בשום מקום אתה לא 

נקודתית  תיקח  אם  מספיק.  לעשות  מסוגל 
ותבדוק מה עשית בכל תחום, תמיד לא עשית 
מספיק. אתה צריך להיות חזק ושלם עם עצמך 
כדי להיות בטוח שעשית את המינון המספיק... 
הכול פועל ביחס. בסופו של יום, צריך לדעת 
לקחת  ולדעת  הנכונות  ההחלטות  את  לקבל 

אחריות.” 
בדצמבר  ב-31  כהונתו  את  סיים  וילק  יהודה  רנ”צ 
2000 ופרש, בפעם השנייה, משורות משטרת ישראל. 

יהודה וילק כיהן שלוש שנים בתפקיד.

היום שאחרי
בשנת 2001 מונה וילק למנכ”ל “דרך ארץ” המפעילה 
בתחום  נוספים  פרויקטים  למנהל  וכן,   ,6 כביש  את 

התעבורה.

המפכ״ל יהודה וילק מבקר בתחנת כפר סבא.



המפכ״ל יהודה וילק משוחח עם השר חיים רמון במהלך טקס בבית הנשיא, 23.3.2000.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

ראש הממשלה, אהוד ברק, נושא דברים בטקס החלפתו של המפכ״ל יהודה וילק בשלמה אהרונישקי, 1.1.2001.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



המפכ״ל וילק, השר חיים רמון והממונה על הכנת ביקור האפיפיור, רפי פלד, בישיבת 
עיתונאים לקראת ביקור האפיפיור בישראל, 20.3.2000.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפכ״ל יהודה וילק בוחן את פעילות אגף התנועה.
באדיבות רנ״צ )בדימ.( יהודה וילק



המפכ״ל יהודה וילק ומפקד מחוז ירושלים ניצב יאיר יצחקי בטקס קבלת הפנים 
לנשיא ארצות הברית קלינטון, 13.12.1998.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

יהודה וילק וראש אגף משאבי אנוש, עמיחי שי, בטקס החלפת מפקד מחוז תל-אביב, 4.5.2009.



המפכ״ל יהודה וילק מארח את מפקד משטרת ניו-יורק.
באדיבות רנ״צ )בדימ.( יהודה וילק

המפכ״ל יהודה וילק וראש הממשלה בנימין נתניהו 17.3.1998.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



תעודת זהות
מפכ״ל מספר: 14

שם: שלמה אהרונישקי
שנת לידה: 1947

מקום לידה: קיבוץ דפנה
שנת גיוס למשטרה: 1981
תקופת הכהונה כמפכ״ל: 
31.7.2004 - 1.1.2001

שרי ביטחון הפנים בתקופתו:
שלמה בן-עמי, עוזי לנדאו, צחי הנגבי

ראשי ממשלה בתקופתו: 
אהוד ברק, אריאל שרון



נדבך על נדבך - מי האיש

הוריו,  דפנה.  בקיבוץ  וגדל  נולד  אהרונישקי  שלמה 
ארצה  עלו  ליטא,  יליד  ויצחק,  פולין,  ילידת  בלהה, 
בנס- עבודה  במחנה  נפגשו  ויצחק  בלהה  בגפם. 

חקלאות  לעבודות  השניים  הוכשרו  שם  ציונה, 
חלק  אהרונישקי  הזוג  בני  היו   1939 במאי  לסוגיהן. 
מקבוצת הצעירים שהקימה את קיבוץ דפנה, יישוב 
הבכור  שלמה,  החולה.  עמק  בצפון  ומגדל”  “חומה 
המדינה,  קום  לפני  כשנה  נולד  אהרונישקי,  לבית 
ובת.  בן  עוד  למשפחה  נוספו  ואחריו   ,1947 בשנת 
רבות,  שנים  במשך  המשק  כרפתנית  עבדה  אמו 
ילדותו  את  שונים.  חקלאות  בענפי  עסק  אביו  ואילו 
בקיבוץ זוכר שלמה אהרונישקי באור חיובי, ומייחס 
לחינוך שקיבל שם את דרך חייו. לאורך רוב שנותיו 
בקיבוץ, חווה אהרונישקי את ההפגזות הסוריות על 

קיבוץ דפנה ועל הגליל המזרחי כולו. 
כבר מגיל צעיר מאוד החל אהרונישקי תורם מזמנו 
ומיכולותיו בפעילות התנדבותית לקהילה. כבן קיבוץ, 
למד אהרונישקי משחר נעוריו את ערכי ההתנדבות, 
הנתינה, העבודה וחיי השיתוף. בנעוריו, לאחר שריכז 
אף  ולעתים  לנסוע,  נהג  במשק,  הנוער  תנועת  את 
עולה  נוער  להדריך  בשבוע  פעמיים  ברגל,  לצעוד 

בקריית שמונה. לפני שהחל בשירות הצבאי הדריך 
במשך שנה בקן של הנוער העובד בשכונת בת-גלים 

בחיפה, במסגרת שנת שירות מוקדמת.
ושירת בחיל ההנדסה.  בשנת 1966 התגייס לצה”ל 
במלחמת ששת הימים השתתף, כחניך בקורס מ”כים, 
קורס  עבר  שירותו  בהמשך  אום-כתף.  על  בקרב 
אהרונישקי  המשיך  החובה  שירות  ובתום  קצינים, 
לשרת בחיל ההנדסה בשורה של תפקידים שונים. 

בשנים אלו גם עזב את הקיבוץ.
בין היתר היה  בחיל הנדסה מילא תפקידים שונים. 
בין מקימי מערך הצליחה של החיל בקישון, ובהמשך 
פיקד על בית הספר לצליחה. במלחמת יום הכיפורים 
שירת בתפקיד קצין אגף המבצעים בהנדסה פיקוד 
של  “אסף”  גדוד  על  פיקד  שירותו  בהמשך  צפון. 
ההנדסה הקרבית, עמו השתתף במבצע “ליטני”. כמו 
כן, שירת אהרונישקי כסגן מפקד בית הספר להנדסה 

צבאית וכקצין אגף המבצעים של חיל ההנדסה. 
צה”ל  את  אהרונישקי  שלמה  עזב   1981 בשנת 
בראש  לעמוד  על-מנת  ישראל  למשטרת  והתגייס 
לו  הוענקה  גיוסו  עם  הארצי.  החבלה  קצין  מפקדת 
עמה  סגן-אלוף  לדרגת  המקבילה  סגן-ניצב,  דרגת 
הגיע מצה”ל. כך החל אהרונישקי בקריירה ביטחונית 

שנייה, במשטרת ישראל. 
הארצי,  החבלה  כקצין  שירת  אהרונישקי  שלמה 

קציו חבלה ארצי, ניצב משנה שלמה אהרונישקי, מציג 
מעטפת נפץ שנשלחה מתורכיה, 30.12.1987.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

קציו חבלה ארצי, שלמה אהרונישקי, מסביר על ציוד חבלה 
לנשיא המדינה חיים הרצוג ולמפכ״ל אריה איבצן בעת ביקור 

הנשיא במטה הארצי, 2.11.1983.

רצח השר רחבעם זאבי - 17.10.2001
ב-17.10.2001 נרצח השר רחבעם זאבי )גנדי( ז”ל בידי שני מחבלים מארגון “החזית העממית 
לשחרור פלסטין”. המחבלים עקבו אחריו במלון הייאט שבירושלים, ארבו לו בסמוך לחדרו 
וירו בו למוות. הרוצחים נמלטו לשטחי הרשות הפלסטינית, שם מצאו מקלט עד ללכידתם, 

יחד עם מנהיג הארגון אחמד סעדאת, בידי כוחות צה”ל בשנת 2006. 



שר הביטחון, עזר ויצמן, מפעיל רובוט חבלה 
בפיקוחו של קצין חבלה ארצי, שלמה אהרונישקי.

שלמה אהרונישקי, קצין חבלה ארצי, מציג ציוד חבלה למפכ״ל דוד קראוס ולרמטכ״ל משה לוי.

קצין חבלה ארצי, שלמה אהרונישקי, מציג כלב 
גישוש לשר הביטחון עזר ויצמן, 1983.



ואחר כך כראש מחלקת החבלה באגף המבצעים, עד 
גיוסו, הועלה אהרונישקי  לשנת 1989. כשנה לאחר 
לדרגת ניצב-משנה, כנדרש מתקן התפקיד שמילא. 
התבסס  החבלה  מערך  בראש  כהונתו  בתקופת 
הפך  היתר,  בין  וגדל.  מקצועית  התפתח  המערך, 
על  דגש  הושם  המבצעים,  באגף  למחלקה  המערך 
נקבעו  לחבלה,  הספר  בית  פותח  החבלן,  הכשרת 
רמות דירוג מקצועי, נרכשו ופותחו אמצעים חדשים 
יחידות מקבילות בחו”ל. במהלך  ונוצרו קשרים עם 
הצבא  הכרת  בעקבות  הגליל”,  “שלום  מבצע 
סייעו  המשטרה,  חבלני  של  הייחודיות  ביכולותיהם 
החבלנים, תחת פיקודו של אהרונישקי, לכוחות צה”ל 
אשר פעלו בלבנון. משימות חבלני המשטרה בלבנון 
כללו פירוק מטענים וסיוע ליחידות המודיעין השונות. 
בתקופת שירותו, התמודד מערך החבלה עם פיגועים 
רבים ומתוחכמים, אשר חייבו מתן פתרונות יצירתיים.

המעילה הבנק למסחר - 25.4.2002
בין השנים 2002-1997 גנבה אתי אלון, סגנית מנהל מחלקת השקעות בבנק למסחר, למעלה 
מרבע מיליארד שקלים מלקוחות הבנק. את הכספים העבירה אלון לאחיה, עופר מקסימוב, 
שהשתמש בהם לכיסוי חובות ההימורים שצבר.  אחרי חשיפת הפרשה, אלון, מקסימוב 

ואביהם הועמדו לדין ונידונו לעונשי מאסר.

שר המשטרה חיים בר-לב מסייר בבאר-שבע, כשהוא מלווה על ידי מפקד מרחב הנגב שלמה 
אהרונישקי והמפכ״ל טרנר.

מפקד מרחב הנגב, תת-ניצב שלמה אהרונישקי, 
עם המפכ״ל יעקב טרנר, מפקד המחוז הדרומי, 
ניצב רחמים קומפורט והמפכ״ל בדימוס חיים 

תבורי, בטקס חנוכת מטה המרחב החדש.



הועלה  החבלה  במערך  שנים  כשמונה  לאחר 
מרחב  למפקד  ומונה  תת-ניצב  לדרגת  אהרונישקי 
למרחב  נוספו  אהרונישקי,  של  פיקודו  בעת  הנגב. 

תחנות ונקודות. כן הוקמה יחידת מתנדבים מיוחדת 
על  במרחב  הושם  מרכזי  דגש  נעדרים.  לחילוץ 
ובמסגרת  הבדווי,  במגזר  הפשיעה  עם  התמודדות 
עיקר  את  ריכזה  זו  תחנה  עיירות.  תחנת  הוקמה  זו 
הפעילות בנושא זה, תוך הבאת גישה של מתן שירות 

לאוכלוסייה הבדווית בנגב.
בשנת 1993 מונה אהרונישקי לסגן מפקד מחוז תל-

אביב. במאי 1994 הועלה לדרגת ניצב ומונה למפקד 
מחוז המרכז. במהלך תקופת זו, הוקמו שתי תחנות 
חדשות, במודיעין ובראש העין, הושם דגש על שיפור 
בכל  לאזרח  שירות  מוקדי  והוקמו  לציבור  השירות 
בנייתו של מרחב  כן, התקדמה  תחנות המחוז. כמו 
תפר ופריסה מחודשת של כוחות המחוז, שתכליתם 
וטרור  פשיעה  כנגד  ההתמודדות  יכולת  את  לשפר 
שמקורם ביהודה ושומרון. הישגי המחוז זכו לשבחים 

רבים.
כפול  התאבדות  פיגוע  אירע   1995 בינואר  ב-22 
חייהם של עשרים  גבה את  בית-ליד, אשר  בצומת 
דרך,  ציון  היווה  הפיגוע  אחד.  ואזרח  חיילים  ואחד 
דבר  הראשון,  המורכב  ההתאבדות  פיגוע  בהיותו 
גל  מול  אל  מקיפה  להיערכות  המחוז  את  שחייב 

הטרור הפלסטיני. 
למפקד  אהרונישקי  מונה   ,1997 דצמבר  בחודש 
המחודש  לארגון  פעל  זה  בתפקיד  תל-אביב.  מחוז 

מפקד מחוז המרכז, ניצב שלמה 
אהרונישקי, במטווח.

רעייתו של שלמה אהרונישקי, השר לביטחון פנים, שלמה בן-עמי וראש הממשלה אהוד ברק מעניקים לאהרונישקי 
את דרגות רב-הניצב, 1.1.2001.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



והופעל  הנוער,  חקירות  מערך  ולשדרוג  המחוז  של 
אלימות,  למניעת  הבטוח”  הספר  “בית  פרויקט 
קורבנות וסמים בבתי הספר. כבר כמפקד מחוז תל-

שיפור  את  כמטרה  לעצמו  אהרונישקי  סימן  אביב 
העבודה בקהילה ואת השירות לציבור, מה שיהפוך 
בהיותו מפכ”ל ליעד מרכזי. לשם כך, נוסדו עשרות 
מרכזי שיטור קהילתי במרחבי המחוז, הוקמה יחידת 
תודעת  להטמעת  פעילות  ונערכה  מחוזית  תיירות 
השירות בקרב שוטרי המחוז. משפט המפתח שטבע 
בתקופה זו  “משטרת ישראל -  100 בשבילך” 

אומץ על-ידי כלל יחידות המשטרה.  
ומונה  רב-ניצב  לדרגת  הועלה   ,2001 ינואר  ב-1 

למפקח הכללי הארבע-עשר של משטרת ישראל. 

השוטר מספר 1 
“כשמישהו מחייג 100, זה מדד לאמון.”

יומו הראשון של שלמה אהרונישקי כמפכ”ל משקף 
מולה  המתמשכת  ההתמודדות  את  רבה  במידה 
ניצב בתפקיד, בשנים שבהן הטרור הפלסטיני הגיע 

לשיאים רצחניים. 
שלי  הראשונים  הימים  לשלושת  קבעתי  “אני 
אעבור  שבו  רחב,  ביקורים  מערך  בתפקיד 
במספר יחידות, כדי להעביר את המסר - מה 
יותר חשוב לי ומה פחות חשוב לי, מהם דגשי 
המשטרה, אך בעיקר לפגוש אנשים ושוטרים, 
חדש.  מפכ”ל  שהגיע  בעיתון  רק  יקראו  שלא 
ונפגשתי  הלכתי  הצרמוניות,  כל  וכשנגמרו 
נסעתי  זה  ואחרי  ירושלים,  מחוז  שוטרי  עם 
לוחמי  ואת  החבלנים  את  פגשתי  שם  לעזה, 
מג”ב. כשסיימתי... יצאתי מעזה, ואז כשעמדתי 
במחסום קיבלתי-איתורית שהיה פיגוע תופת 
בנתניה. זה היה בעצם ביום הראשון, הפיגוע 
השנייה,  האינתיפאדה  של  ותחילתה  הראשון 

וזה, אולי יותר מכל, סימן את התקופה שלי.” 
כהונתו של אהרונישקי כמפכ”ל לוותה, לכל אורכה, 
במלחמה שהתנהלה בין ארגוני הטרור הפלסטינים 

בספטמבר  שהחלה  המערכה,  ישראל.  מדינת  לבין 
בעלייה  התאפיינה  ושפל”,  “גאות  אירועי  עם   2000
ההרס  ובמידת  הפיגועים  במספר  תקדים  חסרת 
בעיקר  שכוונו  הפיגועים,  אלפי  גרמו.  לה  והמוות 
לפגיעה באזרחים חפים מפשע, גבו את חייהם של 

מאות אנשים. 
במדינה,  הביטחון  גורמי  יתר  לצד  ישראל,  משטרת 
נדרשה לעמוד אל מול  המרצחים. ֵמרב המשאבים 
תוך  הפנים,  ביטחון  לתחום  הופנו  המשטרתיים 
אחת  היכולת.  לקצה  עד  המשטרה  יכולות  מתיחת 
ההתמודדויות הקשות שמולן ניצבה המשטרה הייתה 
הכנה מידית של הכוחות לדרישות האינטנסיביות של 
התקופה, בה כל שוטר עשוי היה למצוא את עצמו, 

פתאום, בקו החזית. 
השוטרים  את  להוציא  צריכים  היינו  “פתאום 
שלנו, בעודם הופכים להיות בעצם חיילים. נכון 
שהם אומנו גם בעבר בנושא, אבל לא בעוצמה 
כזו. והיה צריך לתת ל]שוטר[ כלים כדי שבכל 
עובד.  הוא  ‘דיסקט’  איזה  על  ידע  נתון  רגע 
ה’דיסקט’  או  הטרור  של  ה’דיסקט’  זה  האם 
של הפשיעה, סדר ציבורי או כל שירות אחר. 
הוא  ראשון  שייתקל  מי  המקרים  במרבית 
שוטר הסיור או שוטר התנועה או אפילו איש 
מז”פ שעבר במקרה ליד אירוע... התהליך היה 
בעניין.  מרשימים  להישגים  והגענו  פשוט,  לא 
שוטר   - לשוטרים  שהועבר  במסר  בעיקר 

מלחמת עיראק - 20.3.2003
מפלגת  משלטון  עיראק  לשחרור  האמריקנית  המערכה  החלה   2003 במארס   20 בתאריך 
הבעת’ של צדאם חוסיין. לקראת פרוץ הקרבות, נערכה משטרת ישראל למקרה שבו תתקוף 
עיראק את ישראל בתגובה לפעולה האמריקנית, כדוגמת ההתרחשות במלחמת המפרץ. עם 
פרוץ הקרבות, עברה המשטרה לפעילות במתכונת מוגברת, אשר נמשכה עד תום שלב 

הלחימה הראשון. 

המפכ״ל שלמה אהרונישקי וראש הממשלה אריאל שרון 
בעת ביקור במטה הארצי, 15.1.2002.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



בשטח כמעט תמיד ידע איזה ‘דיסקט’ הוא שם 
למחסום,  יוצאים  בבוקר  היו  שוטרים  עכשיו. 
אחר כך, מטפלים בתיק חקירה ובערב שומרים 
על מועדון לילה. זה היה באמת תהליך מורכב. 

המשא שמוטל על כתפיו ]של השוטר[ אדיר.”
חייבה  הפלסטיני  הטרור  כנגד  המשטרה  היערכות 
הכשרות,  פיתוח  חדשה,  הפעלה  תורת  של  גיבוש 
אמצעים ומערך לתמיכה ולסיוע בפעילות זו. פעילות 
המשטרה הביאה לסיכולם של פיגועים רבים, לא פעם 
במחיר חייהם של שוטרים אשר בלמו את המחבלים 

בגופם ממש. 
בערב  הרצחני  הפיגוע  לאחר   ,2002 שנת  במהלך 
ישראל  ממשלת  הורתה  פארק,  במלון  הסדר  ליל 
לצה”ל לצאת למבצע “חומת מגן”. במבצע זה, כמו 
באלה שבאו בעקבותיו, נטלו חלק יחידות המשטרה, 
הן בסיוע לכוחות הצבא והן בפעילות מבצעית כנגד 

המחבלים.
באופן  שינויים  לעריכת  הביא  הביטחוני  המצב 
פריסת כוחות מג”ב. בין שטחי מדינת ישראל לרשות 
התפר”,  “מרחב   2001 בנובמבר  הוקם  הפלסטינית 
במהלך  מג”ב.  על  הוטלה  שמירתו  על  והאחריות 
התקופה הראשונה לקיום המרחב, נתפסו 53 חוליות 
“עוטף  מג”ב  מפקדת  הוקמה   2002 במאי  טרור. 

חדירת  מפני  הבירה  על  להגן  שנועדה  ירושלים”, 
מחבלים. באפריל 2004 הועברה האחריות למרחב 
התפר לידי צה”ל. כמו כן, הוכפפו, במסגרת שינוי זה, 

חמש פלוגות מג”ב לצה”ל.
בצל  מחודשת  לתנופה  זכה  האזרחי  המשמר 
אהרונישקי  של  כהונתו  בשנות  הקשים.  האירועים 
האוכלוסייה  ממגזרי  מתנדבים,  אלפי  עשרות  גויסו 
הפיגוע  למנוע את  “התנדב  השונים, תחת הסיסמה 
הבא”. המתנדבים הופעלו לסיוע ליחידות המשטרה 
תפקידי  במילוי  וגם  פיגועים  במניעת  גם  הסדירות, 

שיטור “קלאסיים”.  
המשקל הרב של אחריות אישית שהוטל על השוטרים 
ימים  שירות  של  השחיקה  לצד  זו,  קשה  בתקופה 
וההיעדרויות  נחשפו  להם  הקשים  המראות  ולילות, 
בהקמתו  הצורך  את  הולידו  הבית,  מן  המתמשכות 
של מערך עזרה נפשית במשטרה. במערך הרפואה 
רגשית,  לתמיכה  זקוקים  השוטרים  רק  לא  כי  ראו 
אלא גם בני משפחותיהם. מכאן ואילך הוענקו שירותי 

תמיכה רגשית גם להם.
מאוד  מאוד  הוא  “ראינו שהמעגל המשפחתי   
להרחיב  היה  חלק מהטיפול  ודומיננטי.  חשוב 
את הטיפול במשפחות. לא רק של הנפגעים, 
זיהינו  כי  היתר.  של  גם  אבל  מאליו,  מובן  זה 

המפכ״ל שלמה אהרונישקי, ראש הממשלה אריאל שרון והשר לביטחון פנים עוזי לנדאו בעת ביקור במטה הארצי, 15.1.2002.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



את המעגל הזה כמעגל מרכזי. היה ברור שאם 
]בשוטר[  בו  לתמוך  קל  יותר  יהיה  למשפחה 
מאוד  זה  הזאת  קשה  הכל-כך  בתקופה 

משמעותי.”
פעילותה של משטרת ישראל, על יחידותיה השונות, 
להוקרת  זכתה  ובפשע,  בטרור  המלחמה  בחזית 
מאופן  הציבור  של  רצונו  שביעות  כולו.  הציבור 
בציונים  ביטוי  לידי  באה  המשטרה,  של  תפקודה 

הגבוהים, בהם זכתה המשטרה בסקרים רבים.
פנים,  ביטחון  בנושאי  והמתמשך  לצד העיסוק הרב 
הקפיד המפכ”ל אהרונישקי שלא להזניח את הטיפול 
בהיבטים מרכזיים נוספים לעבודת המשטרה, ובניית 

תכניות עבודה רב-שנתיות בכלל זה.
השיטור  של  הרבה  בחשיבות  דגל  אהרונישקי 
לאזרחים  המשטרה  שבין  הקשר  ושל  הקהילתי 
בכלל. במהלך כהונתו של אהרונישקי נפרסו עשרות 
“חזון  ונוסח  הארץ  ברחבי  קהילתי  שיטור  מרכזי 
השירות” המשטרתי. יישומו של חזון זה הוגדר בידי 

המפכ”ל כיעד ארגוני.
 2002 בשנת  הוקמה  זה,  חלום  לממש  על-מנת 
ִמנהלת שיפור השירות לציבור )משא”ב(. תפקידיה 
שירות  תפיסת  של  פיתוח  ובראשונה  בראש  היו 

פיקוח  בתחום,  הדרכה  מערך  פיתוח  במשטרה, 
הפקת  של  מערך  ויצירת  שירות  נותנות  יחידות  על 

לקחים.
שותף,  בשוטר  יראו  חלום שהאזרחים  לי  “יש 
ולקבל את  אחד שניתן לפנות אליו בכל דבר 
הטיפול הכי טוב, גם אם בסופו של דבר הוא 

לא יצליח לפתור את הבעיה...”
בתקופת אהרונישקי פעלה המשטרה לקידום שיתוף 
דוגמאות  ואחרים.  ממשלתיים  גופים  עם  הפעולה 

המפכ״ל שלמה אהרונישקי נפרד מראש הממשלה אריאל שרון ומהשר לביטחון פנים עוזי לנדאו, 
בתום דיונים במטה הארצי, 14.8.2001.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפכ״ל שלמה אהרונישקי במהלך משחק מלחמה במטכ״ל.
מאוסף ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון



המפכ״ל, שלמה אהרונישקי, ראש הממשלה אריאל שרון, מפקד מחוז ירושלים ניצב מיקי לוי וראש אגף המבצעים ניצב דודי 
כהן בדיון בלשכת ראש הממשלה, 14.1.2003.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

לכך ניתן לראות בהקמת משטרת ההגירה, באמנה 
במסגרת  החינוך  למשרד  המשטרה  בין  שנחתמה 
יחידה  של  ובהקמתה  בטוח”  ספר  “בית  פרויקט 
משרדי  בשיתוף  שתפעל  כלכלית,  פשיעה  לחקירת 

הממשלה ורשויות שונות.
 “]המשטרה צריכה להיות[ גוף בעל אוריינטציה 
אוריינטציה  בעל  ופחות  חברתית-אזרחית 
צבאית, כפי שהיא היום... מבחינה זו אנו חייבים 
להפוך למחולל חברתי וכלכלי, ולא להסתפק 

רק בתפקיד שאותו אנו ממלאים היום.”
בשנתו האחרונה בתפקיד המפכ”ל הוגדרה הלחימה 
לאחר  במשטרה,  מרכזי  כיעד  המאורגנת  בפשיעה 
שגברה במשך מספר שנים, בשל הלחץ הביטחוני. 
אגפי  מיקדו  אהרונישקי,  של  כהונתו  סוף  לקראת 
כגון  בתחומים  מאמציהם  את  והמודיעין  החקירות 
לחימה,  באמצעי  סחר  בנשים,  סחר  בסמים,  סחר 

הימורים והלבנת הון. 
על  אהרונישקי  הקפיד  כמפכ”ל,  כהונתו  בתקופת 
המתפתחת,  למציאות  המשטרה  פעילות  התאמת 
היום  סדר  על  הנמצא  נושא  לכל  מענה  מתן  תוך 
“להילחם  היה  שטבע  מפתח  משפט  המשטרתי. 

בפשיעה  ולהילחם  פשיעה,  אין  כאילו  בטרור 
כאילו אין טרור.” בדיונים רבים, טרח אהרונישקי 
“היום  לקראת  שבהיערכות  החשיבות  את  להדגיש 
שאחרי”. כמו כן, ראה אהרונישקי חשיבות רבה באופן 
ניהול תהליכי העבודה, ובגיבוש תפיסת הפעילות על 

בסיס יעדים ומדדים.
המפכ”ל  יזם  אחריו,  לבאים  מורשת  כמחוות 
עיון  יום  שלו,  הקדנציה  סיום  לקראת  אהרונישקי, 
מטרת  לדמוקרטיה.  הישראלי  המכון  עם  משותף 
היום הייתה להפגיש מומחים מאסכולות שונות לדיון 
בראשית  ישראל  משטרת  בפני  הניצבים  באתגרים 
המפכ”ל  הציג  העיון  יום  בסיכום  האלפיים.  שנות 
ועתידה.  המשטרה  לגבי  תפיסתו  את  אהרונישקי 
מדבריו משתקפים עיקרי העשייה שבה החל בשנות 

כהונתו: 
כפי  בעתיד,  המשטרה  של  העבודה  “שולחן 
רגליים  ארבע  על  עומד  אותו,  רואה  שאני 
מרכזיות: הרגל הראשונה היא מיצוב מעמדה 
של המשטרה בחברה, במדינה... הרגל השנייה 
היא האיזון במסגרת הפעילות באכיפת החוק. 
צריכה להיות אכיפת חוק מלאה... ללא גבולות 



מתמקדת  השלישית  הרגל  פשרות...  וללא 
והמקצועיות  שלו  הערכים  השוטר,  באיכות 
הפעולה  שיתוף  היא  הרביעית  הרגל  שלו... 
ביטחון,  גופי  מול  והתחומים  הרבדים  בכל 
בארץ  וארגונים  השלישי  המגזר  אכיפה,  גופי 
למשטרת  הצלחה  לאחל  רוצה  אני  ובעולם. 
ישראל, ודרכה לחברה הישראלית, כי ההצלחה 

של המשטרה היא ההצלחה של החברה.” 
בשנת 2003 זכה שלמה אהרונישקי באות חבר כבוד 
באיגוד הישראלי לאיכות ומצוינות. נימוקי השופטים 
לזכייתו משקפים את עשייתו בשלוש השנים שבהן 
למפכ”ל  מוענק  הכבוד  “אות  כמפכ”ל:  כיהן 
מתקדמים  ניהול  תהליכי  והטמעת  יישום  על 
וזאת  ישראל,  משטרת  של  עבודתה  בשגרת 
על-אף היותה נתונה ללחצי המצב הביטחוני, 
ההתרעות וריבוי הפיגועים. אות הכבוד הוענק 
למפכ”ל המשטרה על השינויים האסטרטגיים 
שהנהיג, ובנוסף - על הנהגת תהליכים לשיפור 
בשירות  לתחום  כניסה  ועל  המקצועיות 

המתקדם לאזרח.” 
ב-31 ביולי 2004 סיים שלמה אהרונישקי את תפקידו 

כמפקח הכללי, לאחר ארבע שנים בתפקיד.

היום שאחרי
חברה  אהרונישקי  שלמה  הקים  פרישתו  עם 
לייעוץ ביטחוני. בנוסף, הקים בשותפות עם המרכז 
ובה  ביטחון,  ללימודי  אריאל מכללה  האוניברסיטאי 
כוונה שתהפוך  לימודי תעודה בתחום הביטחון, עם 
לתואר אקדמי מלא. במקביל, אהרונישקי ממלא את 
תפקיד יושב ראש פורום הבטיחות של רכבת ישראל. 
עם זאת, “גולת הכותרת” של פעילותו לאחר פרישתו, 
כפר  ראש  כיושב  בהתנדבות  עבודתו  לדבריו,  היא, 
מאות  בכשלוש  מטפל  אשר  נעורים,  הדסה  הנוער 
רבים,  להישגים  להגיע  להם  ומסייע  בסיכון  נערים 

ובכלל זה, לשירות מלא בצה”ל. 

המפכ״ל היוצא שלמה אהרונישקי, המפכ״ל הנכנס משה קראדי והשר לביטחון פנים צחי הנגבי, 1.8.2004.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



שלמה אהרונישקי עם המפכ״ל דודי כהן וניצב בדימוס אנוש 
גבעתי, בערב מועדון הרנ״צים, 14.9.2009.

ראש הממשלה אהוד ברק, המפכ״ל היוצא יהודה וילק ושלמה אהרונישקי, בטקס מינויו של אהרונישקי למפכ״ל, 1.1.2001.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



מפקד מרחב הנגב, תת-ניצב שלמה אהרונישקי וסגל הפיקוד המרחבי.

מפקד מרחב הנגב, שלמה אהרונישקי, והמפכ״ל יעקב טרנר.
באדיבות סנ״צ )בדימ.( הרצל גבע



קצין חבלה ארצי, ניצב משנה שלמה אהרונישקי, מקבל את פרס גרשון שץ בשם היחידה.



המפכ״ל שלמה אהרונישקי משוחח עם ראש לשכת ראש הממשלה, עו״ד דב וייסגלס, 30.4.2002.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפכ״ל שלמה אהרונשיקי לוחץ את ידו של ראש הממשלה אריאל שרון, 
בטקס מינויו של משה קראדי למפכ״ל, 1.8.2004.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



המפכ״ל אהרונישקי, ראש הממשלה אריאל שרון והשר לביטחון פנים עוזי לנדאו בעת ביקור במרחב שרון.



תעודת זהות
מפכ״ל מספר: 15

שם: משה קראדי
שנת לידה: 1960

מקום לידה: בת-ים
שנת גיוס למשטרה: 1984
תקופת הכהונה כמפכ״ל: 
30.4.2007 - 1.8.2004

שרי ביטחון הפנים בתקופתו:
צחי הנגבי, גדעון עזרא, אבי דיכטר

ראשי ממשלה בתקופתו:
אריאל שרון, אהוד אולמרט



נדבך על נדבך - מי האיש
משה קראדי נולד בעיר בת-ים בשנת 1960 ובה גדל. 
הוריו, יוסף וציפורה, עלו מבנגזי שבלוב בשנת 1947, 
ובן.  בת  ילדים,  שני  נולדו  לזוג  ונישאו.  הכירו בארץ 
משה  מייחס  במג”ב  כקצין  שירת  אביו  כי  לעובדה 

קראדי את הקשר העמוק שלו עם המשטרה.
של  הסוציאליזציה  תהליך  את  “התחלתי 
השנים  בכל  וכנראה  לידתי,  מיום  המשטרה 
המשטרה והעיסוק במשטרה היו חלק מההוויה 
אכלתי  התחתונה  בשורה  המשפחתית... 
בכל  בבית  המשטרתית  ההוויה  את  ונשמתי 

תקופת ילדותי.”
בילדותו למד בבית ספר “תחכמוני” הממלכתי-דתי 
שתאם את אורח החיים המסורתי שהתקיים בביתו. 
בתיכון למד בבית ספר הממלכתי ע”ש שזר בבת-

ים. כנער, היה קראדי פעיל מאוד בעשייה חברתית 
בעירו. בין היתר, היה קראדי חבר, לחילופין, בתנועת 
הדתית.  עקיבא  בני  ובתנועת  החילונית  הצופים 
במהלך לימודיו שימש כיו”ר מועצת התלמידים בבית 
הספר, וב”יום הנוער” העירוני אף נבחר להיות ראש 

עיריית בת-ים ליום אחד.  
והתנדב  לצה”ל  קראדי  משה  התגייס   1978 בשנת 
לשירות בצנחנים. קראדי עבר קורס קצינים והשלמת 
הצנחנים.  בחטיבת  קשר  כקצין  ושירת  קשר  קציני 
משה  פלוגות.  מפקדי  קורס  קראדי  עבר  בהמשך, 
קראדי לחם במלחמת שלום הגליל, וקיבל דרגת סרן 
כבר בגיל 22. בחודש אוגוסט 1983 השתחרר משה 

קראדי מצה”ל, בדרגת סרן.
לאחר שחרורו, קיבל קראדי הצעות גיוס מגופי ביטחון 
שונים ועמד בפני גיוס לשירות הביטחון הכללי. ברגע 
לימ”ר תל- האחרון התחרט, שקל להתגייס כבלש 

אביב, ולבסוף, התגייס למשמר הגבול.
דיזינגוף,  יום ברחוב  איזה  זוכר שהלכתי  “אני 
בו הייתה ממוקמת היחידה המרכזית של מחוז 
תל-אביב. קיבלתי אומץ, נכנסתי ואמרתי שאני 
רוצה לדבר עם מפקד היחידה המרכזית... ומי 
זה היה? אסף חפץ. נכנסתי והצגתי את עצמי 
ואמרתי שאני שוקל להתגייס למשטרה. והוא 
נתן לי קצת רקע על היחידה המרכזית ואמר 
שלמרות היותי קצין בצה”ל, אין אפשרות לגייס 
אותי כקצין למשטרה. לכן, החלטתי להתגייס 

למג”ב.”
הגבול,  למשמר  קראדי  התגייס משה   1984 בינואר 
כקצין בדרגת מפקח. קראדי הוצב כמדריך בבסיס 

לימים  יפקד  עליו  חורון,  בבית  מג”ב  של  הטירונים 
הגיש  חודשים,  שלושה  לאחר  תת-ניצב.  בדרגת 
קראדי בקשה להתפטר, אך ביום שהגיע לבסיס בית 
דגן על-מנת להחזיר את ציודו, אירע לו מפגש ששינה 

את מהלך חייו. 
מכונית  מהבסיס  יצאה  כשנכנסתי,  “בדיוק 
שבה יושב מפקד חטיבה 2, ניצב משנה שלמה 
פוירמן... הוא שאל אותי לאן אני הולך. אמרתי 
הוא  במג”ב...  השירות  את  לסיים  שהחלטתי 
ודיבר איתי עשר דקות, במהלכן  יצא מהרכב 
נוסף,  תפקיד  לנסות  אותי  לשכנע  ניסה 
ערב  כי  לו  הודעתי  מבצעית.  בפלוגה  והפעם 
חיובית על קבלתי  קיבלתי תשובה  לכן  קודם 
לפנות  החלטתי  ולכן,  בר-אילן,  לאוניברסיטת 
לי  הבטיח  פוירמן  נצ”מ  אקדמיים.  ללימודים 
שירותי  במהלך  לימודים  לשלב  לי  יאפשר  כי 
חודשים,  למספר  לנסות  החלטתי  במג”ב. 
ולבסוף, נשארתי עשרים ושתיים שנה בשירות.”

משה קראדי והוריו ביום סיום קורס קצינים בבה״ד1, 1981.
באדיבות רנ״צ )בדימ.( משה קראדי

משה קראדי מחופש, במהלך פעילות משותפת עם 
יחידת מסתערבים.

באדיבות רנ״צ )בדימ.( משה קראדי



פקד משה קארדי, מפקד פלוגה במשמר הגבול ואביו.
באדיבות רנ״צ )בדימ.( משה קראדי

קראדי  שובץ  פוירמן  נצ”מ  עם  המפגש  בעקבות 
מחדש בפלוגה כ”ב, שפעלה בשיתוף עם “המשטרה 
הכחולה” במחוז מרכז. הוא מילא בפלוגה קשת של 
סגן  דרך  פלוגתי,  מבצעים  מקצין  החל  תפקידים, 
זו  וכלה במפקד הפלוגה. במקביל לעבודתו  מפקד, 
בבר- ראשון  לתואר  בלימודים  קראדי  משה  החל 

לזוג  אמיר.  לבית  לדורית  נישא   1985 בשנת  אילן. 
נולדו שלושה בנים. 

בין השנים 1991-1988 פיקד משה קראדי על סיירת 
הגבול  מובחרת של משמר  יחידה  )סמ”ג(,   1 מג”ב 

שלחמה בפשיעה הקשה במחוז תל-אביב. 
“גולת הכותרת עבורי בסמ”ג 1, מעבר ללמידה 
״המשטרה  עבודת  את  כדי התפקיד  תוך  שלי 
הראשונה.  המפרץ  מלחמת  הייתה  הכחולה״, 
 1 סמ”ג  הפלוגה  המוקד.  הייתה  תל-אביב 
הייתה חוד החנית של מחוז תל-אביב לטיפול 
בטיפול  גם  עסקנו  כן,  לפני  האלה.  באירועים 
לכך  הובילו  מועטים  לא  הישגים  בפשיעה. 
זכיתי  מחוז.  בכל  כזו  סיירת  הקימו  שלימים 
כמפקד  כהונתי  במהלך  כאשר,  מעגל,  לסגור 

המחוז הדרומי, הקמתי את סמ”ג 5.” 
בשנת 1991 השתתף קראדי בקורס קצינים בכירים 

לפיקוד ומטה )פו”ם(, ובסיומו, מונה למפקד פלוגה ג’, 
שהוצבה בעיר העתיקה בירושלים. 

“פלוגה ג’ בעיר העתיקה שונה לחלוטין מסמ”ג 
1 באופי המשימות ובמגוון האתגרים המוטלים 
במשימה,  התאהבתי  מאוד  מהר  היחידה.  על 
זה  ועיצובם...  השוטרים  על  בפיקוד  ובעיקר, 
היה החלק המרכזי של השירות בפלוגה הזאת.”
בשנת 1992 עבר, לבקשתו של המפכ”ל דאז, רב-

ניצב יעקב טרנר, ל”משטרה הכחולה”, לתפקיד ראש 
מדור מבצעים בדרגת סגן-ניצב. בשנת 1995 הועלה 
מבצעים  מחלקת  את  והקים  ניצב-משנה,  לדרגת 
הפיגועים  מגל  כלקח  הארצי,  במטה  וביטחון-פנים 

הגדול שהכה בארץ. 
בשנת 1996 מונה קראדי למפקד מרחב לכיש, שבו 
כמו  והמדדים.  היעדים  שיטת  את  לראשונה  הנהיג 
ניסוי ראשוני  פיקודו,  נערך במרחב לכיש, תחת  כן, 

בתחום השיטור הקהילתי. 
תת-ניצב  לדרגת  קראדי  הועלה   1998 שנת  בסוף 
משמר-הגבול.  של  ההדרכה  בסיס  למפקד  ומונה 
ההדרכה  לבסיס  האימונים  בסיס  הפך  בפיקודו, 
המרכזי של החיל, נערכו שינויים בתהליכי ההכשרה 
ובמבנה ההדרכה של יחידות מג”ב השונות. היה זה 



תפקידו האחרון של משה קראדי במשמר הגבול. 
ממקום  יותר  הרבה  זה  במג”ב,  “השירות 
עבודה. מג”ב עבורי זו משפחה, תרתי-משמע. 
ביותר...  הטובים  שאנחנו  להוכיח  העז  הרצון 
החתירה  השונות,  העדות  בני  בין  השילוב 
בכִדי  לא  בטרור...  הלחימה  בתחום  למצוינות 
צמחו רבים מהמפקדים הבכירים של משטרת 

ישראל במג”ב.” 

בתחילת שנת 2001 הועלה קראדי, בגיל 41, לדרגת 
ניצב. עם העלאתו בדרגה, מונה משה קראדי לעמוד 
בראש אגף משאבי אנוש )אמ”ש(. בתפקיד זה הוביל 
הם  שבהם  שהחשובים  תהליכים,  מספר  קראדי 
“מסלול החץ” לגיוס וקידום קצינים מצטיינים, מבחני 
הממוחשבות  הלמידה  ועמדות  המשטרתיים  הידע 
שכונו “קיוסק המידע”. בנוסף, יזם קראדי פרויקטים 
שונים בתחום רווחת הפרט, הקים את מערך בריאות 
הנפש )מע”ן( במשטרה ואת לשכת הגיוס המרכזית. 
בכהונתו כראש אמ”ש, ייסד קראדי את מסורת יציאתן 
של משלחות משטרת ישראל לפולין, במסגרת מפעל 

“עדים במדים” ועמד בראש המשלחת הראשונה.
קראדי  כיהן   2004 אוגוסט  ועד   2002 שנת  מסוף 
כמפקד המחוז הדרומי. במהלך כהונתו במחוז הוקמה 
בנושאים  כוחות מג”ב לטיפול  תחנת רהט, הוקדשו 
הקשורים לפזורה הבדווית, טופחה משטרת התיירות 
בנוסף,   .5 סמ”ג  יחידת  כאמור,  והוקמה,  באילת 
באר- בערים  משולב  עירוני  לשיטור  מודל  הופעל 
הועברה  עזה  מג”ב  חטיבת  מפקדת  ואשדוד,  שבע 
למג”ב רמון ונוסד פרויקט “משאלה” שעסק בשיקום 

בני נוער עבריינים בסיוע שוטרי המחוז.
צחי הנגבי,  אז השר לביטחון פנים, נהג לבקר תכופות 

המפכ״ל משה קראדי והרמטכ״ל גבי אשכנזי בטקס 
יום הזיכרון לחללי צה״ל ומערכת הביטחון, 23.4.2007.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפכ״ל הטרי משה קראדי מרים כוסית לכבוד מינויו, יחד עם ראש הממשלה אריאל שרון, שר הביטחון צחי הנגבי והמפכ״ל 
היוצא שלמה אהרונישקי, 1.8.2004.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



בדרום, בעקבות תחושות קשות של תושבי הנגב כי 
המשטרה אינה פועלת כראוי באזור. עם הזמן, נוכח 
השר לחזות בשיפור ניכר, שהתחולל תחת שרביטו 
של משה קראדי כמפקד המחוז. לפיכך, כאשר הגיע 
הזמן לחילופי מפכ”לים, קרא השר הנגבי את משה 
קראדי אליו והודיע לו על כוונתו לדלג על דור למנותו 

למפכ”ל החדש. 

השוטר מספר 1
לדרגת  קראדי  משה  הועלה   2004 באוגוסט  ב-1 
רב-ניצב, ומונה למפקח הכללי של משטרת ישראל. 
שלמד  השיעורים  מן  רבים  קראדי  יישם  כמפכ”ל 

במהלך שירותו במגוון התפקידים במשטרה.
תפיסת  מבחינת  הגדרתי,  כהונתי  “בתקופת 
המחייבים  מרכזיים  נושאים  שלושה  עולמי, 
המלחמה  בנושא  הוגדר  המרכזי  היעד  טיפול. 
בפשיעה, במיוחד לנוכח העובדה שטרם כניסתי 
בביטחון- בעיקר  עסקה  המשטרה  לתפקיד, 

פנים ובסדר הציבורי, כבסיס לחיזוק הביטחון 
האישי. היעד השני היה שיפור השירות לציבור, 
כמנוף לחיזוק אמון הציבור במשטרת ישראל. 
המשטרה,  תחנות  חיזוק  היה  השלישי  היעד 
לכהונתי  שקדמו  בשנים  כי  העובדה  לנוכח 
נדרשה המשטרה למשימות לאומיות, וכמענה 
מכך,  כתוצאה  ארציות.  יחידות  הוקמו  לכך, 
נחלשה היחידה הבסיסית - תחנת המשטרה.”

בפשיעה  הלחימה  את  קראדי  הציב  כמפכ”ל, 
החמורה כיעד המרכזי של משטרת ישראל. המאמץ 
שהשקיעה מדינת ישראל בבלימת הטרור הפלסטיני 
“חומת  במבצע  ובמיוחד  הקודמות,  השנים  במהלך 
למשטרה  אפשרו  לאחריו,  שבוצעו  והמבצעים  מגן” 

לשוב ולהתמקד בתחומי עיסוקה ה”קלאסיים”.
יכולותיה של  הצעד המרכזי שהוביל קראדי לחיזוק 
אגף  של  איחודם  היה  הפלילי  בתחום  המשטרה 
החקירות ואגף המודיעין לאגף אחד )אח”ם(. איחוד 
האגפים נועד לייעל את הלחימה בפשיעה, תוך איחוד 
המשאבים השונים שבידי המשטרה לצורך זה ומיצוי 
בדרג  רק  נותר  לא  האגפים  איחוד  שלהם.  מרבי 
המטה הארצי, אלא הוביל לאיחוד משרדי המודיעין 
והחקירות ביחידות השטח השונות. במקביל, חוזקה 
ובין-לאומית  חמורה  פשיעה  לחקירת  היחידה 
שפורקה  אתג”ר,  יחידת  מחדש  הוקמה  )יאחב”ל(, 
יחידות  והוקמו  בשנת 2004 בשל קיצוצים בתקציב 

נשאה  זו  פעילות  הדרומי.  המחוז  במרחבי  מרכזיות 
לעין במדדי הפשיעה לאורך  נראית  ירידה  פרי, עם 

תקופת כהונתו של קראדי כמפכ”ל.
המשטרה  סבלה  שממנו  מצטבר  תקציבי  גירעון 
במשך שנים רבות הגיע, בתקופת כניסתו של קראדי 
שנבע  הגירעון,  רציני.  משבר  של  לסף  לתפקיד, 
ללא  אך  המשטרה,  על  שהוטלו  המשימות  מעומס 
חירום  צעדי  נקיטת  חייב  לכך,  תקציבי  מענה  מתן 
עם  שסוכמה  הבראה  תכנית  במסגרת  כלכליים. 
תהליכי  לבצע  המשטרה  נדרשה  האוצר,  משרד 
ופרויקטים  גיוסים  הקפאת  ובהם  שונים  התייעלות 
משטרת  על  ההתנתקות  משימת  הטלת  מיוחדים. 
את  לדרוש  קראדי  המפכ”ל  את  הביאה  ישראל 
ביטול הקיצוץ שנקבע. לאור דרישת המפכ”ל ועבודת 
ואף  המתוכנן,  הקיצוץ  בוטל  האוצר,  מול  אל  מטה 

ראש הממשלה אריאל שרון, השר לביטחון פנים צחי 
הנגבי ורעייתו של משה קראדי מעניקים את דרגות 

רב-הניצב, 1.8.2004
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפכ״ל שלמה אהרונישקי מוסר את נס המפקח הכללי 
לידיו של משה קראדי, עם מינויו לתפקיד, 1.8.2004.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



התקבלה תוספת לתקציב. בזכות כל האמור לעיל, 
הצליחה המשטרה להיחלץ מהגירעון כבר בתחילת 
2006. בנוסף, בוצעה תכנית ששינתה את התמהיל 
שאפשר  מה  הפיתוח,  לתקציב  השכר  תקציב  בין 

הפניית משאבים לצורכי רכש, מחקר ופיתוח.
“המשטרה עמדה אז ממש לפני קריסה מבחינה 
בצעדים  הצלחנו,  שנה  במהלך  תקציבית. 

כואבים מאוד, לאזן את תקציבה.” 
ישראל  משטרת  על  ההתנתקות  משימת  הטלת 
חייבה את המפכ”ל קראדי, מיד עם כניסתו לתפקיד, 
לערוך שינויים בסדרי העדיפויות שנקבעו קודם לכן.

ב-26 באוקטובר 2004 אושר בכנסת הבסיס ליישום 
“תכנית ההתנתקות”, אשר יזמה הממשלה בראשותו 
של אריאל שרון. לפי התכנית, נועדה ישראל לפנות 
כל  פינוי  תוך  עזה,  רצועת  את  חד-צדדי  באופן 
היישובים היהודיים שם, וכן, לפנות חמישה יישובים 
למחאה  הביאה  התכנית  השומרון.  בצפון  יהודיים 
ככל  והחריפה  כנגדה, אשר הלכה  נרחבת  ציבורית 

שהתברר כי בכוונת הממשלה להוציא את התכנית 
לפועל. משטרת ישראל נדרשה להתמודד עם גילויי 
רבות  הפגנות  המוניות,  עצרות  זה,  בכלל  המחאה, 

ומקרים של חסימת כבישים מרכזיים. 
ההתנתקות  במהלך  האזרחים  על-פינוי  האחריות 
ביצוע  לקראת  ישראל.  משטרת  על  הוטלה 
ומורכב אשר  ההתנתקות, החל תהליך הכנה ארוך 
ייעודי,  ציוד  רכישת  )מנת”ה(,  מנהלת  הקמת  כלל 
של  מנטאלית  הכנה  למבצע,  הפעלה  תורת  פיתוח 

הכוחות והכשרתם, תיאום עם צה”ל ועוד.
לאחים”,  “יד  מבצע  החל   2005 באוגוסט  ב-15 
ביצוע ההתנתקות בפועל, עם חלוקת צווי פינוי בידי 
שוטרים וחיילים. ב-17 באוגוסט החל פינוי היישובים, 
מהלך שהסתיים ב-22 באוגוסט. ב-23 באוגוסט פונו 
היישובים שא-נור וחומש שבשומרון. רוב הפינוי עבר 
ההתנתקות  דרום.  כפר  פינוי  למעט  אלימות,  ללא 
ובהן  הייתה משימה חסרת תקדים מבחינות רבות, 

עם  ההדוק  הפעולה  שיתוף  שהופעל,  הכוחות  סדר 
צה”ל ועצם הרגישות שנדרשה במהלך הביצוע.

“לא בכִדי צמד המילים שנעשה למזוהה ביותר 
עם משימה זו היה ‘נחישות ורגישות’. בנחישות 
על  נשענים  הדמוקרטי  המשטר  יסודות  כי   -
וקבלת  המדיני  הדרג  להחלטות  הציות  חובת 
והבנו  חשנו  כולנו  כי   - ברגישות  הכרעותיו. 
את הכאב ואובדן נחלתו של הציבור המתנגד 
שומר  לאומי,  ככולו  שרובו  ציבור  למהלך, 
אחת  הייתה  ההתנתקות  משימת  ונאמן.  חוק 
והרגישות  הכואבות  המורכבות,  המשימות 
ביותר בתולדותיה של משטרת ישראל, והדרך 
המשטרה  של  קרנה  את  העלתה  בוצעה,  בה 

בעיני הציבור.”
האירוע המשמעותי השני שהתרחש במהלך כהונתו 
השנייה.  לבנון  מלחמת  הוא  קראדי  משה  של 

המפכ״ל משה קראדי נפרד מסגנו, ניצב בני קניאק.

המפכ״ל משה קראדי והרמטכ״ל דני חלוץ, במהלך תרגיל 
משותף למשטרה ולצה״ל בכרם שלום, 10.8.2005.

המפכ״ל משה קראדי ושוטרי יס״מ במהלך פינוי כפר דרום.



סיור  על  החזבאללה  מהתקפת  כחלק  ביולי,  ב-12 
צפון  יישובי  עבר  אל  ארטילרי  ירי  החל  צה”ל,  של 
המדינה. ירי זה הלך והחריף עם התמשכות הלחימה, 
הירי אל עבר הגליל  תוך שהחזבאללה מרחיב את 
וחדרה.  עפולה  טבריה  חיפה,  אל   - לו  ומעבר  כולו 
במשך שלושים וארבעת ימי הלחימה פעלה משטרת 
חיוני  סיוע  סיפקה  המופגזים,  ביישובים  ישראל 
פעלה  במקביל,  הפגיעה.  במוקדי  וטיפלה  לאזרחים 
המשטרה לשמירה על הסדר הציבורי בקרב המגזר 
המשיכו  המלחמה,  לאחר  ושומרון.  וביהודה  הערבי 
תחמושת  בשרידי  לטפל  ישראל  משטרת  חבלני 

ובנפלים אשר נותרו בשטח.
בניין  ובתחום  המבצעיים  בתחומים  פעילותו  לצד 
שינויים  בהכנסת  כמפכ”ל  קראדי  עסק  הכוח, 
ארגוניים במשטרה ובהטמעתם. בתקופתו, התפתחה 
המנהלת לשיפור השירות לאזרח )משא”ב(, במטרה 
לאזרח,  השירות  מתן  נושא  חשיבות  את  להטמיע 
כחלק בלתי-נפרד ממקצועיות איש המשטרה ומתוך 
ראיית חשיבותו של השירות לחיזוק מעמד המשטרה 

והעלאת אמון הציבור בה.
במערכת  שימוש  לעשות  המשטרה  החלה  כן,  כמו 
של  הביצועים  רמת  לבחינת  חדשנית  ממוחשבת 
ניהול  “מדידה,  המכונה  זו,  מערכת  השטח.  יחידות 
למפקדים  מאפשרת  )מנה”ל(,  למפקד”  והערכה 
במשטרה לבחון את אופן עמידתן של יחידות השטח, 
מסייעת  בכך  המוצבים.  ביעדים  תחנות,  על  בדגש 
המערכת לגיבוש תמונת מצב לגבי הנעשה במשטרה 
גרמה  המנה”ל  מערכת  הטמעת  החלטות.  ולקבלת 
לאחד  והפכה  המשטרה  פעולת  באופן  ניכר  לשינוי 
מפקדים  של  תפקודם  למדידת  העיקריים  הכלים 

בארגון.
עם  יחד  הוזהר המפכ”ל קראדי,   2006 ב-23 במאי 
את  שחקרה  זיילר”  “ועדת  על-ידי  נוספים,  אישים 

פעילות המשטרה והפרקליטות בנוגע לפרשת האחים 
פריניאן. ב-18 בפברואר 2007 פרסמה הוועדה את 
של  תפקודו  על  קשה  ביקורת  ומתחה  מסקנותיה 
מפקד  היותו  בזמן  הפרשה,  במהלך  קראדי  משה 
מרחב לכיש ומפקד המחוז הדרומי. עם זאת, קבעה 
ולכהן  יכול להמשיך  הוועדה ברוב קולות כי קראדי 
כמפקח הכללי עד לתום תקופת הכהונה שנקבעה 
כהונתו  תוארך  לא  כי  הומלץ  מאידך  אך  מראש, 
בשנה נוספת. לאחר פרסום דוח הוועדה, הודיע רב-
מתפקידו  לפרוש  החלטתו  על  קראדי  משה  ניצב 
שמחליפו  ולאחר  ישראל  ממשלת  שתקבע  במועד 

ייכנס לתפקידו. 
במסיבת העיתונאים, שבה הודיע על כוונתו לפרוש 
בראש  שעומד  “כמי  אמר:  המפכ”ל,  מתפקיד 
הארגון המופקד על אכיפת החוק בישראל, אני 
מתוך  לכן,  עליון...  ערך  אישית  בדוגמה  רואה 
תחושת האחריות האישית שלי - כלפי תפקידי 
- החלטתי,  עומד בראשו  וכלפי הארגון שאני 
לאחר התלבטות לא קלה, להודיע על החלטתי 
לסיים את תפקידי כמפקח הכללי של משטרת 

ישראל.”
תפקידו  את  קראדי  משה  סיים   2007 במאי  ב-1 

כמפקח הכללי, לאחר כהונה בת כשלוש שנים.
היה  “אילו  נכתב:  פרישתו  ביום  שפרסם  באגרת 
הדבר בידי, הייתי לוחץ את ידיהם של כל אחד 
משטרת  שוטרי  אלף  ושמונה  מעשרים  ואחת 
ישראל ולוחמי מג”ב, את ידיהם של כאחד-עשר 
אלף מגמלאיה ושל מתנדבי המשמר האזרחי. 
ושלוש  ומאתיים  אלף  את  מחבק  גם  הייתי 
במהלך  יקיריהן  את  שכלו  אשר  המשפחות, 
הדבר,  ממני  שנבצר  כיוון  במשטרה.  שירותם 
הגדול  במאמץ  חלקכם  על  תודתי  את  קבלו 
לבניינה של המשטרה ולחוסנה של המדינה... 

כתודה אישית.”

היום שאחרי
בתחילת מארס 2008 הצטרף משה קראדי לקבוצת 
“דלק”. קראדי מכהן כמנכ”ל חברת “דלק פי גלילות”, 
במספר  וכדירקטור  תשתיות”  “דלק  חברת  כיו”ר 

חברות נוספות בקבוצה.

המפכ״ל משה קראדי מסייר בראשון לציון, עם מפקד 
מחוז המרכז ניצב דודי כהן.



משה קראדי עם המפכ״ל דודי כהן, מפקד מחוז ירושלים ניצב אהרון פרנקו 
ומפקד המחוז הדרומי, ניצב יוחנן דנינו, בארוחת ערב של ״מועדון הרנ״צים״.

המפכ״ל משה קראדי ונגני תזמורת המשטרה האיטלקית, 
בערב הצדעה לחסיד אומות העולם ג׳ובאני פאלאטוצ׳י.



בריחת האסיר בני סלע - 24.11.2006
בני סלע, אנס סדרתי אשר ריצה עונש מאסר, נמלט ב-24 בנובמבר 2006 במהלך דיון בבית 
משפט השלום בתל-אביב. בריחתו של האסיר, שנחשב כמסוכן מאוד לציבור, הביאה את 
משטרת ישראל לערוך את מבצע החיפושים הנרחב ביותר עד כה. ב-8 בדצמבר נלכד בני 

סלע במחסום משטרתי בגליל העליון.

רצח תאיר ראדה -  6.12.2006
תאיר רדה ז”ל, ילדה בת שלוש-עשרה מקצרין, נרצחה באכזריות בבית ספרה ב-6 בדצמבר 
2006. ב-11 בדצמבר נעצר רומן זדורוב כחשוד ברצח. זדורוב הודה בביצוע הפשע לפני 
חוקריו, ואף שחזר את המעשה לפני מצלמות המשטרה, אולם בהמשך חזר בו מהודאתו, 

בטענה כי זו הוצאה ממנו על-ידי הפעלת לחצים. רומן זדורוב הורשע ברצח תאיר ראדה.

המפכ״ל משה קראדי סוקר מסדר כבוד, בעת ביקורו בסין.
באדיבות רנ״צ )בדימ.( משה קראדי

המפכ״ל משה קראדי ומפקד המשטרה הלאומית בסין.
באדיבות רנ״צ )בדימ.( משה קראדי



מפקד המחוז הדרומי, משה קראדי, כותב בספר תורה.
באדיבות רנ״צ )בדימ.( משה קראדי



רב-ניצב משה קראדי.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

משה קראדי עם מפקד משמר הגבול, ניצב ישראל יצחק.



המפכ״ל משה קראדי ומפקד המשטרה התורכית, בעת ביקור בתורכיה.
באדיבות רנ״צ )בדימ.( משה קראדי

המפכ״ל משה קראדי והמפכ״ל האיטלקי בטקס לכבוד חסיד אומות העולם 
ג׳ובאני פאלאטוצ׳י.



המפכ״ל משה קראדי וקציני משטרה במהלך מבצע ההתנתקות.



תעודת זהות
מפכ״ל מספר: 16

שם: דודי כהן
שנת לידה: 1955

מקום לידה: יפו
שנת גיוס למשטרה: 1977
תקופת הכהונה כמפכ״ל: 
30.4.2011 - 1.5.2007

שרי ביטחון הפנים בתקופתו:
אבי דיכטר, יצחק אהרונוביץ׳

ראשי ממשלה בתקופתו: 
אהוד אולמרט, בנימין נתניהו



נדבך על נדבך - מי האיש
אביו,  יפו.  בעיר   1955 בשנת  נולד  כהן  )דויד(  דודי 
בפלמ”ח  שירת  מבולגריה,  ארצה  שעלה  יצחק, 
בתקופה שלפני קום המדינה. בשנת 1952, התגייס 
יצחק כהן למחוז תל-אביב של משטרת ישראל, שבו 
שירת במשך כעשרים ותשע שנים כסייר. יצחק כהן 
השתחרר בדרגת סגן-מפקח )סג”מ(, דרגה ייחודית 
בתפקידי  נשאו  אשר  מצטיינים,  לנגדים  שהוענקה 

קצונה מבלי שעברו קורס קצינים.
בדרכה  דרך  אבני  הם  אבי  של  חייו  “קורות 
בענווה,  בשקט,  לוותה  עשייתו  המדינה.  של 
האהבה  את  ספגתי  ממנו  קץ.  אין  ביושרה 
למדינה ולמשטרה ואת חשיבותה של הנתינה 

והשליחות.” 
אמו של דודי כהן, לבנה, עלתה ארצה מיוון בינקותה. 
לאחר נישואיהם התגוררו בדרום תל-אביב, ברחוב 
דודי  בלבד.  בניינים  שני  היום  נשארו  ממנו  השנית, 
נולד בשנת 1955, אחרי אחותו ויקי ולפני אחיו מוטי. 

מספר שנים לאחר לידתו, עברה המשפחה להתגורר 
בבני ברק, סמוך לשכונת פרדס כץ. המשפחה גרה 
בדירת שני חדרים, בצניעות ובתחושה שיש להסתפק 

במועט.
התנדב  לצה”ל,  כהן  דודי  התגייס   1973 בשנת 
שיצא  לאחר   .202 בגדוד  כלוחם  ושירת  לצנחנים 
לקורס קצינים, שירת כהן כמפקד מחלקה בחטיבה.  
סגן.  בדרגת  נושא  כשהוא  השתחרר   1977 בשנת 
הגליל,  שלום  במבצע  כהן  השתתף   1982 בשנת 

כקצין צנחנים במילואים.
למשטרת  כהן  דודי  התגייס  מצה”ל,  לאחר שחרורו 

ישראל. 
ולא  חיים,  דרך  היא  המשטרה  “בשבילי 
המשטרה,  ממעמקי  צמחתי  חולפת.  אפיזודה 
היה  אבי  שכן  ילדותי  משחר  משטרה  נשמתי 
שוטר, וכך גם אחי, רעייתי ומיטב חבריי. לכן, 
מאנשים  מורכבת  ישראל  יודע שמשטרת  אני 
תחושת  מתוך  הפועלים  ומסורים  איכותיים 

שליחות חזקה.”
גיוסו של כהן, הוענקה לדודי כהן דרגת מפקח,  עם 
במשמר  הוצב  והוא  הצבאית,  לדרגתו  המקבילה 
האזרחי שנמצא באותה עת בתהליך של התבססות 
והתרחבות מהירה. הוא מונה לקצין מבצעים במפקדת 
צפון תל-אביב של המשמר האזרחי, ובהמשך, קודם 

לתפקיד קצין המבצעים של מרחב דן.
ירקון  במרחב  לשרת  כהן  דודי  עבר   1981 בשנת 
היה  במרחב  הראשון  תפקידו  תל-אביב.  שבמחוז 

סגן-מפקח יצחק כהן ז״ל )אביו של רנ״צ דודי כהן(.
באדיבות רנ״צ דודי כהן

דודי כהן בילדותו, מחופש לשוטר.
באדיבות רנ״צ דודי כהן



הצנחן דודי כהן במהלך שירותו הצבאי.
באדיבות רנ״צ דודי כהן

מפקד יחידת סיור, ובהמשך, קודם עד לתפקיד ראש 
לשכת סיור ומבצעים המרחבית.

תפקיד  הרצליה,  תחנת  למפקד  מונה   1987 בשנת 
כהונתו  תום  לאחר  שנים.  כשלוש  במשך  שמילא 
המרכזית  היחידה  מפקד  לסגן  כהן  מונה  בתחנה, 
החל  זה  בתפקיד  תל-אביב.  מחוז  של  )ימ”ר( 
בהיכרות מקצועית רבת-שנים עם תחום החקירות 
ניצב-משנה,  והמודיעין. בשנת 1992 הועלה לדרגת 
ומונה למפקד קורס הקצינים המשטרתי בבית הספר 
למחוז  כהן  שב  תפקידו,  בתום  שבשפרעם.  הארצי 

תל-אביב ומונה למפקד היחידה המרכזית.
עבורי  היווה  תל-אביב  ימ”ר  מפקד  “תפקיד 
כניסה משמעותית לעולם המודיעין והחקירות, 
והתובנות ממנו ליוו אותי בכל תפקידי הבאים. 
כי  הייתה  בימ”ר  משירותי  הכללית  התחושה 
ניתן להגיע לכל תוצאה בהשקעה מקצועית-

מבצעית ממוקדת ותוך חתירה למגע. הזיכרון 
המוטיבציה  היחידה,  רוח  הוא  שלי  המרכזי 

והערכיות בעבודה.”  
במקביל לשירותו במשטרה, סיים את לימודיו לתואר 
חיפה  אוניברסיטת  מטעם  המדינה  במדעי  ראשון 

ולתואר שני בחינוך מטעם אוניברסיטת תל-אביב. 
לאחר כשלוש שנים ביחידה המרכזית, הועלה דודי 
הנגב.  מרחב  למפקד  ומונה  תת-ניצב  לדרגת  כהן 
ואת  הניסיון  את  הביא  מרחב  כמפקד  לתפקידו 
בעיקר  המרכזית,  ביחידה  שרכש  הפעולה  שיטות 

סיום  עם  הפשיעה.  ארגוני  עם  ההתמודדות  בתחום 
תפקידו במרחב הנגב, בשנת 1998, מונה כהן לסגן 
ראש אגף המודיעין במטה הארצי. בתפקיד זה שירת 

במשך כארבע שנים.
ומונה  ניצב,  לדרגת  כהן  הועלה   2002 בספטמבר 
למפקד  מונה   2004 בשנת  המבצעים.  אגף  לראש 
בלבד  חודשים  כארבעה  לאחר  אך  הדרומי,  המחוז 
על  ולנצח  הארצי  למטה  לשוב  נקרא  זה  בתפקיד 
איחודם של אגפי המודיעין והחקירות לאגף חדש: אגף 
החקירות והמודיעין )אח”ם(. הוא עמד בראש האגף 

דודי כהן בשנות נעוריו.
באדיבות רנ״צ דודי כהן

דודי כהן במהלך טיול באירופה.
באדיבות רנ״צ דודי כהן



החדש במשך כשנה. במהלכה, הוחל בהטמעתם של 
תהליכי עבודה חדשים בתחום הלחימה בפשיעה.

מהלך  היווה  והמודיעין  החקירות  “איחוד 
של  ההפעלה  תפיסת  על  שהקרין  אסטרטגי 
המשטרה כולה. ה’מהפכה הכחולה’ התחילה, 

לדעתי, בנקודת האיחוד.”
באפריל 2006 מונה כהן למפקד מחוז המרכז, ונשאר 

בתפקיד זה עד שהתמנה למפקח הכללי.

השוטר מספר 1
“להיות שוטר... זה קודם כל לאהוב את המדינה 
את  מעריכים  או  מבינים  תמיד  לא  הזאת. 
להיות  קשה,  לעבוד  וצריך  עושה,  שאתה  מה 
בעל תעוזה, חרוץ, למקד את העשייה ולקחת 

סיכונים. אין דרך אחרת.” 
רב-ניצב  לדרגת  כהן  דודי  הועלה   2007 ב-1 במאי 
משטרת  של  השישה-עשר  הכללי  למפקח  ומונה 

ישראל.
בשנים שקדמו למינויו של כהן למפכ”ל הופנו עיקר 
בתחום  לעיסוק  ישראל  משטרת  של  משאביה 
לבנון  מלחמת  הפלסטיני,  הטרור  ביטחון-הפנים. 

השנייה ויישום תכנית ההתנתקות חייבו את המשטרה 
להשקיע מאמצים רבים, אשר באו על חשבון עיסוקה 
בייעודה המקורי, שהוא הלחימה בפשיעה והשמירה 

על ביטחונו האישי של האזרח.
כהן  הגדיר  הכללי,  המפקח  לתפקיד  כניסתו  עם 
בתפקידיה  לעיסוק  המשטרה  של  השבתה  את 
ה”קלאסיים” כמטרה העיקרית. השגת יעד זה חייב 
עריכת שינויים מהותיים בארגון המשטרה, בשיטות 
פעילותה  ובאופן חלוקת המשאבים בתוכה. תהליך 

זה כונה “המהפכה הכחולה”. 
האתגר  כי  הערכתי  לתפקיד,  נכנסתי  “כאשר 
במשך  הפשיעה...  הוא  בפנינו  הניצב  העיקרי 
האזרחי-חברתי  החוסן  הוזנח  ארוכות  שנים 
יותר  הרבה  להיות  צריכה  בו  וההשקעה 
ובהחלט,  גדולה. הכוונה היא לחינוך, לרווחה, 
לרשות  העומדים  המשאבים  למשטרה.  גם 
המשטרה הופנו, ברובם, חזרה לעיסוק הקלאסי 

של המשטרה - מניעת פשיעה.” 
ה”מהפכה  למימוש  בדרך  הצעדים הראשונים  אחד 
רב-שנתית  תכנית  של  התווייתה  היה  הכחולה” 
לחמש שנים, הנבחנת ומעודכנת מדי שנה. היעדים 
שנקבעו בתכנית היו המאבק בפשיעת הרחוב וחיזוק 
המאורגנת  בפשיעה  המלחמה  האישי,  הביטחון 
ב”קו  והכוחות  חיזוק התחנות  הציבורית,  ובשחיתות 

הקדמי” והמאבק בתאונות הדרכים.

ראש הממשלה אהוד אולמרט והשר לביטחון פנים, אבי דיכטר, מעניקים את דרגות רב-הניצב לדודי 
כהן עם מינויו למפקח הכללי, 1.5.2007.



של  הקמתה  היה  שהוביל  בתהליך  מרכזי  נדבך 
יחידת להב 433. בראשית 2008 אוחדו ארבע יחידות 
החקירה הארציות ויחידת ה”גדעונים” תחת מסגרת 
אחת, שבראשה הועמד מפקד בדרגת ניצב. הקמת 
היחידה יצרה, לראשונה, שרשרת טיפול שלמה של 
מניעה, סיכול, חשיפה, חקירה, איסוף ראיות והעמדה 
בה  ויש  ייחודיות  מבצעיות  יכולות  יש  ליחידה  לדין. 
מודיעין  איסוף  מחקר,  הכוללים  תומכים  מערכים 

אותות )“סיגינט”( ועיקוב. 

המאבק בפשיעה המאורגנת, כאמור, הוגדר כאחת 
המשימות העיקריות של המשטרה. לשם כך, הוחל 
גופי  כלל  את  המשלבות  לחימה  שיטות  בהפעלת 
המשטרה,  קרי:  במדינה,  הרלוונטיים  החוק  אכיפת 
הפרקליטות ורשויות המס, במסגרות עבודה חדשות. 
נושאים  לתקיפת  משותפים  משימה  כוחות  הוקמו 
מסוימים, כגון: אינטרנט, הלבנת הון וארגוני פשיעה 
המשולב.  המודיעיני  המוקד  הוקם  וכן,  ברשויות, 
במקביל, מופו ארגוני הפשיעה המרכזיים והוגדרו כיעד 
לטיפול, בין אם ללהב 433 ובין אם לאחת היחידות 
שהקשו  צעדים  נקטו  היחידות  במחוזות.  המרכזיות 
היוזמה  הגברת  תוך  הפשיעה,  ארגוני  פעילות  על 
המבצעית. גם היחידות המיוחדות של המשטרה ושל 
משמר הגבול, והימ”מ בכלל זה, הופעלו כנגד ארגוני 

הפשיעה.
ובתוך תקופה  אימוץ שיטות פעולה אלה נשא פרי, 
ארגוני  ראשי  מבין  רבים  נעצרו חשודים  ארוכה  לא 

הפשיעה ואנשי הרובד הבכיר בארגונים.
פשע’.  ‘משפחות  המונח  את  אוהב  לא  “אני 
משפחה זה משהו נורמלי. פה מדובר בארגוני 
חסות,  בדמי  בסמים,  העוסקים  פשע... 
בהשתלטות על עסקים, בהברחות ובהימורים... 
האסטרטגיה כנגדם מורכבת מפעילות כפולה, 
הן כנגד הרכיב האנושי והן כנגד הרכיב הכלכלי 
של הארגון: לעצור את הראש, את הדרג הבכיר, 

המפכ״ל דודי כהן לוחץ את ידו של נשיא ארצות הברית, 
ג׳ורג׳ וו. בוש, עם הגיעו לביקור בישראל, 14.5.2008.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפכ״ל, רב-ניצב דודי כהן, משקיף על רחבת הכותל.



ובה בעת, לפרק את הארגון כלכלית ולתפוס 
מעטפת  נקבעה  כך,  לשם  שלו.  הנכסים  את 
מלאה לטיפול משולב, תוך הפעלת כל הכלים 

האנושיים והטכנולוגיים העומדים לרשותנו.”
על  אסטרטגי  כאיום  זוהתה  הציבורית  השחיתות 
הושקעו  מכך  יוצא  וכפועל  והדמוקרטיה  החברה 
המשטרה  התופעה.  כנגד  במאבק  רבים  מאמצים 
שחיתות  של  מעטים  לא  במקרים  לפעול  נדרשה 
שונים,  בכירים  אישים  השונות.  השלטון  ברשויות 
נחקרו  מכהנים,  ושרים  הממשלה  ראש  ובכללם 
בחשד למעורבותם בפלילים. ניהול חקירות מסוג זה 

מחייב, מטבע הדברים, רגישות רבה, זהירות ומודעות 
מלאה להשלכות האפשריות.

אם  שלנו.  החברתי  בחוסן  פוגעת  “השחיתות 
הציבור  למוסדות  פחות  מאמינים  האזרחים 
השחיתות  בבעיה.  כמדינה,  אנחנו,  שלהם, 
ובסופו של  נורמת הציות לחוק,  מדרדרת את 
למשטרה  לדמוקרטיה...  סכנה  מהווה  יום, 
הנורמות  במיצוב  מכריע  תפקיד  כאן  יש 
על- מנוהלת  כזו  חקירה  כל  הציבוריות... 
מלאה  ובמודעות  בקפדנות  בזהירות,  ידנו 
למשמעויות הרחבות ביותר. בשנים האחרונות 
אינה  שהיא  החוק  אכיפת  מערכת  הוכיחה 
נרתעת מטיפול בשחיתות בכל רמות השלטון, 
וללא משוא פנים, מתוך הבנת המחויבות שלנו 

לציבור הרחב, ולא לבעלי הכוח.” 
בסמים  והסחר  השימוש  תופעת  כנגד  בלחימה  גם 
ואורגנו  הוקמו   2008 משנת  החל  שינויים.  נערכו 
הסמים  בהברחות  ללחימה  יחידות  ארבע  מחדש 

למדינה.
אזרחי  של  האישי  הביטחון  את  לשפר  על-מנת 
המדינה, נקבע כי כל תחנות המשטרה יימדדו על-
פי הצלחתן לצמצם את עֵברות ההתפרצות לדירה, 
גויסו אלף  כן,  כמו  גופנית.  ואלימות  כלי רכב  גניבת 
גם  בתחנות.  קדמי”  “קו  לתפקידי  חדשים  שוטרים 

המפכ״ל דודי כהן בעת ביקורו בסין.

המפקח הכללי, רב-ניצב דודי כהן, יוצא ממסוק חיל האוויר במהלך סיור.



להגברת  למאבק  צורפו  הגבול  משמר  פלוגות 
משימות  על  אחריות  להם  וניתנה  האישי  הביטחון 
במגזר  ובמיוחד  בערים  בפשיעה  ולחימה  שיטור 
המשטרה  תחנות  של  תגבורן  החל  לבסוף,  הכפרי. 
המטה.  ביחידות  המשרתים  בשוטרים  שבוע  בסופי 
זמן,  לאורך  נמשך  אשר  זה,  בתחום  המאמץ  ריכוז 
הביא לירידות משמעותיות בתופעות פשיעה שונות. 

אחד  את  מהוות  והרכוש  האלימות  “עֵברות 
אנו  הציבור.  את  ביותר  המטרידים  הנושאים 
את  ורואים  הלב  רחשי  את  היטב  מרגישים 
האלימות  עֵברות  עיקר  השונים...  הסקרים 
המשטרה,  תחנות  על-ידי  מטופלות  והרכוש 
שינוי,  כאן  לעשות  רוצים  שאם  ברור  והיה 
מהתחנות  דרשנו  לכן  מהתחנה.  מתחיל  הוא 
להתחייב על יעדים עם רף גבוה, אבל באותה 

נשימה עשינו כל מאמץ לחזק את התחנות.” 
בפשיעה  במאבק  התומכת  הטכנולוגיה  נושא 

הזיהוי הפלילי  יכולות  חיזוק  הוא במוקד.  הושם אף 
אצבע  טביעות  לקיחת  ומדיניות  דנ”א  באמצעות 
בתחום  הפעילות  בנפח  לעלייה  הביאו  עצור  מכל 
זה. בתוך כך, חוזקו מערכים תומכי לחימה בפשיעה 
בדגש על מערך מודיעין האותות )“סיגינט”(. הוקמה 
ולהתמודדות עם  אינטרנט  וליירוט  תשתית להאזנה 
סוגיות הקשורות לפשיעת מחשבים. מספר החקירות 
עלה  סתר  בהאזנות  שימוש  נעשה  במסגרתן  אשר 

משמעותית.
נושא תאונת הדרכים הוכלל גם הוא בתכנית הרב-
בנושא  רב-שנתי  יעד  אימצה  המשטרה  שנתית. 
“ועדת  המלצות  את  קבלתה  עם  קטלניות,  תאונות 
שיינין”. פעילות האכיפה המוגברת כללה שימת דגש 
בדגש  ממוקדת  אכיפה  ושכרות,  סמים  בדיקות  על 
על עברייני תנועה מּועדים, שימוש בסמכויות שונות, 

לרבות השבתת כלי רכב ועוד. 

סגל הפיקוד של משטרת ישראל, בראשות המפכ״ל דודי כהן, יחד עם 
ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ׳.

המפכ״ל דודי כהן בעת סיור ביחידת 
משטרה במחוז תל-אביב.

המפכ״ל דודי כהן לוחץ את ידו של האפיפיור בנדיקטוס 
ה-16, במהלך ביקורו בישראל.



במודע  עומדים  אנו  שנה  בכל  בינואר  “באחד 
מול נתון מצמרר ובלתי-נתפס שאומר שהשנה 
הם,  מי  יודעים  לא  אנחנו  הרוגים.  מאות  יהיו 
במספר  לנקוב  יכולים  אנחנו  אבל  הם,  מה 
סטטיסטי על סמך ניסיון העבר. זה דבר שלא 
ניתן להשלים עמו. נכון שהמשטרה היא נדבך 
במאבק בתאונות הדרכים והיקף הנפגעים אינו 
תלוי בהכרח בפעילות שלנו, עם זאת, סברתי 
התחייבות  ללא  זה  תחום  להשאיר  ניתן  שלא 

ואחריות מקסימלית של המשטרה.” 

המבנה המורכב של החברה הישראלית, על השסעים 
השונים בה, מחייב את המשטרה להיערכות ברמה 
מבצעית גבוהה לשמירת הסדר הציבורי בכל תרחיש 
לכלל  שנתיים  אימונים  הונהגו  זו  במסגרת  אפשרי. 
השוטרים, הותוו עקרונות הפיקוד והשליטה באירועי 
בנושא  המתמחות  פלוגות  שתי  והוקמו  ציבורי  סדר 
בבסיס  נערך   2008 דצמבר  בחודש  סדר.  הפרות 
שנועד  סוערים”,  “ימים  תרגיל  “צאלים”  האימונים 
לתרגל את מוכנות המשטרה להתמודד עם הפרות 
בתרגיל,  במקביל.  זירות  במספר  המתרחשות  סדר 

פרשת השר אברהם הירשזון – 8.6.2009
כנגד שר האוצר, אברהם הירשזון, נוהלה חקירה בחשד לעברות שחיתות קשות במהלך 
כהונתו ב-8 ביוני 2009 הורשע הירשזון בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשישה סעיפים 
שונים, הכוללים קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. הייתה זו הפעם הראשונה שבה 

הורשע שר מכהן בעברות מסוג זה.

רצח הילדה רוז פיזם – 11.9.2008
ב-3 באוגוסט 2008 דווח למשטרת נתניה על היעדרותה של רוז פיזם, ילדה בת ארבע וחצי 
מנתניה. ב-12 באוגוסט נעצרו הורי הילדה, רוני רון ומרי פיזם. במהלך חקירתו, הודה רוני 
רון כי הרג את רוז וכי השליך את גופתה לירקון. ב-11 בספטמבר, בתום מבצע חיפושים 
ונדונו  רון ומארי פיזם הורשעו בבית משפט  רוני  רוז.  קדחתני, נמצאה גופתה של הילדה 

לעונשי מאסר.

נשיא המדינה שמעון פרס משוחח עם המפקח הכללי, רב-ניצב דודי כהן.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית



השתתפו  המשטרה,  של  בתולדותיה  הגדול  שהיה 
גדול  ארצי  תרגיל  שוטרים.  אלפים  מששת  למעלה 
בחודש  התקיים  עליון”,  “מלאכי  כונה  אשר  נוסף, 
אלפי  התאמנו  התרגיל  במסגרת   .2010 אפריל 
שוטרים בתרחישים שונים, המדמים התקפות טרור 

בלתי-קונבנציונאלי על ישראל. 
ב-27 בדצמבר 2008, ימים ספורים לאחר תום “ימים 
סוערים”, יצא צה”ל למבצע “עופרת יצוקה” כנגד ארגון 
החמאס בעזה. במהלך המבצע התרחשו התפרעויות 
הארץ  בצפון  ערביים  ביישובים  רבות  סדר  והפרות 
גדולים  כוחות  הפעילה  ישראל  משטרת  ובמרכזה. 
במתכונת חירום, שנקראה בשם “כאור היום”, על-

מנת להתמודד עם המהומות. במקביל, נדרשו כוחות 
המשטרה לפעול ביישובים שהופגזו על-ידי החמאס, 
על מנת לשמור על שגרת החיים ועל החוסן הלאומי. 
במהלך המבצע, פעלו השוטרים תוך שיתוף פעולה 

עם חיילי פיקוד העורף ויתר כוחות ההצלה.
המוכנות המבצעית נבחנה בזמן אמת במגוון אירועי 
את  לציין  ניתן  ביניהם  נוספים,  משמעותיים  סדר 
אירועי הפרות הסדר בהר-הבית בספטמבר 2009, 
את המחאה סביב אירועי המשט לעזה ביוני 2010, 
הפרות סדר במגזר החרדי, הפגנות של פעילי שמאל 

קיצוניים ועוד.

בה-בעת  לטפל  המשטרה  של  “היכולת 
ציבורי  סדר  פשיעה,  של  האתגרים  במשולש 
היותה  יסוד:  הנחות  שתי  על  נשענת  וטרור 
גוף לאומי שיכול לרכז מאמץ ולגלות גמישות 
בהפעלת הכוח ועל ורסטיליות הכוח. כל שוטר 
אולם,  הוכשר,  שאליו  בתחום  מקצוען  הוא 
יכול לפעול גם בנושא הפרות הסדר והטרור. 
לכן, עלינו להשקיע רבות במוכנות ובכשירות 

המבצעית של השוטרים.” 
ביקורים  מספר  התקיימו  כהן  של  כהונתו  במהלך 
ישראל.  משטרת  של  מיוחדת  הערכות  שחייבו 
נשיא  בישראל  ביקר   2008 ומאי  ינואר  בחודשים 
נערכה  המשטרה  בוש.  וו’  ג’ורג’  הברית,  ארצות 
לקראת ביקורים אלה במסגרת מבצע שכונה “שמיים 
בהירים”, אשר כלל אלפי שוטרים. בחודש מאי 2009 
לקראת  ה-16.  בנדיקטוס  האפיפיור  בישראל  ביקר 

השריפה בכרמל - 2.12.2010
ביערות  במהירות  התפשטה  השריפה  עוספיה.  בפאתי  שריפה  פרצה   2010 בדצמבר  ב-2 
אוטובוס  באש,  נלכדו  הכלא,  פינוי  במהלך  דמון.  כלא  פינוי  על  להחלטה  והביאה  הכרמל 
של צוערי קורס הקצינים של שירות בתי הסוהר ורכבי משטרה שליוו אותו. באסון נהרגו 
ארבעים וארבעה בני אדם, ובהם צוערי השב”ס, כבאים וקציני המשטרה תנ”צ אהובה תומר 
ז”ל, מפקדת תחנת חיפה, תנ”צ ליאור בוקר ז”ל, קצין האג”מ של המחוז הצפוני וסנ”צ איציק 
במאבק  משמעותי  חלק  נטלה  ישראל  משטרת  בחיפה.  התנועה  משרד  ראש  ז”ל,  מלינה 

בשריפה, בשיתוף פעולה עם שאר גורמי החירום במדינה.

מבצע “עופרת יצוקה” 
)“כאור היום”( -  

27.12.2008 -18.1.2009
נשק  של  פוסק  בלתי  ירי  בעקבות 
לעבר  עזה  מרצועת  מסלול  תלול 
הדרומי,  החוף  ומישור  המערבי  הנגב 
היקף  רחב  צבאי  במבצע  צה”ל  פתח 
במהלך  ברצועה.  החמאס  כוחות  כנגד 
לעבר  רקטות  מאות  נורו  המבצע 
הפעיל  וצה”ל  החוף,  ושפלת  הנגב 
הרצועה  בעומק  ואוויר  יבשה  כוחות 
המבצע  הטרור.  בתשתיות  לפגוע  כדי 
הביא לצמצום משמעותי בירי הרקטות 
לעבר ישראל. במבצע נפלו 10 לוחמי 
צה”ל ו-3 אזרחים. כ-1,100 פלסטינים 
נהרגו במבצע, מתוכם למעלה מ-700 
היו מחבלים מהחמאס ומארגוני טרור 

נוספים.

המפכ״ל דודי כהן והרמטכ״ל גבי אשכנזי בטקס לזכרו 
של דוד בן גוריון.



מהומות ומהפכות בארצות ערב - דצמבר 2010- 
ב-18 בדצמבר 2010 החלו הפגנות סוערות ברחבי טוניסיה בעקבות התאבדותו של רוכל 
שהצית עצמו למוות במחאה על היחס שזכה לו מהשלטונות. ההפגנות הביאו להתמוטטותו 
של שלטונו של זיד בן עאבדין בן-עלי, ששלט במדינה במשך 23 שנים. בתוך ימים התפשטו 
ההפגנות, בסיוע פעיל של גולשים ברשתות חברתיות, ושל חלק מהתקשורת הלוויינית 
בערבית, למדינות נוספות באזור. במצרים הביאו ההפגנות לקריסת חלק ממערכות השלטון, 
ולהתפטרותו של הנשיא חוסני מבארכ, ששלט במדינה במשך 30 שנה. ההפגנות המשיכו 
את  והפעילו  להפגנות,  בכוח  השלטונות  התנגדו  שם  ולוב,  בחרין  אל  והגיעו  להתפשט 
הצבא כדי לדכא את האופוזיציה. במרץ החלו הפגנות אלימות גם בסוריה ובערב הסעודית.

ביקורו ארגנה המשטרה את מבצע האבטחה הגדול 
פריסת  שכלל  לבנה”,  “גלימה  מבצע  בתולדותיה, 
של  אחריותה  תחת  הביטחון  כוחות  אנשי  רבבות 
בהצלחה  הסתיימו  הביקורים  כל  ישראל.  משטרת 

מלאה, וללא כל אירועים חריגים.
מהלכים רבים נעשו גם בתחום הדאגה לכוח האדם 
המרכזיות  המשטרתיות  ההכשרות  במשטרה. 
עברו אקדמיזציה, כך שכיום משלימים צוערי קורס 
הקצינים לימודי תואר ראשון במסגרת הקורס, וחניכי 
לימודים  )פו”מ( משלימים  בכיר  ופיקוד  ניהול  קורס 

לתואר שני. 

והשיבוצים  המינויים  בשיטת  רפורמה  נערכה 
במשטרה. נקבעו מחזורים שנתיים למינויים ושיבוצים, 
שלהם קודמים דיוני שיבוצים סדורים, ועדות איתור 
גיוס  שיטת  הוטמעה  כן  ועוד.  מקדמים  לתפקידים 
וקידום חדשה במסגרת “מסלולי שירות”, שונו דרגות 
פרס  והונהג  השוטרים  מדי  בשינוי  הוחל  הנגדים, 

המצוינות השנתי ליחידות בולטות בתחומן.
הכול,  לפני  מושתתת,  שלי  העולם  “תפיסת 
בעוצמות  אמונה  בשוטרים,  מלא  אמון  על 
ושבעה  מעשרים  אחד  בכל  שיש  האנושיות 
אלף הרכיבים ברקמה האנושית המשטרתית... 

המפכ״ל דודי כהן מלווה את ראש הממשלה בנימין נתניהו בעת 
ביקורו במטה הארצי.



כל אחד הוא עולם ומלואו שיש לטפח ולהוקיר. 
נושאים  ואותם  בשוטרים,  הטיפול  נושא  לכן, 
נמצא  עבורם,  ביותר  ככואבים  על-ידי  שזוהו 

כל העת על סדר יומי.”  
לקראת סיום כהונתו, אומר המפכ”ל דודי כהן: “לאחר 
שלוש וחצי שנות כהונה, אני יכול להביט לאחור 
ולזהות את קווי החשיבה והמדיניות אשר הנחו 
לעבר  לנוע  ומשמעת  ברורים  כיוונים  אותי: 
המטרה בשילוב מדידה ונתונים עסקיים; שימת 
דגש על התמקדות תוך לקיחת סיכונים; מוטו 
של עושים יותר ומדברים פחות, כלומר צניעות 
ההחלטות  בקבלת  עסקית.  ונחישות  אישית 
מעבר  הן   האם  הזמן  כל  עצמי  את  שאלתי 
לקדנציה שלי. חשבתי, ועודני חושב, שהשירות 
הוא  לאזרח  לתת  יכולים  שאנו  ביותר  הטוב 
לחימה בפשיעה. במציאות מורכבת כמו שלנו, 

זה כנראה אינו ברור מאליו.”
“ישראל היא  בראיית המשטרה לעתיד מציין כהן: 
דמוקרטיה צעירה. אם אנחנו רוצים לשמור כאן 
על מדינת חוק בת-קיימא, על מדינה שתישאר 
שלה,  הדמוקרטיים  היסוד  לעקרונות  נאמנה 
כדאי שנכיר היטב באיומים ונטפל בהם. הכוונה 

והמאורגנת,  החמורה  לפשיעה  בעיקר  היא 
לשחיתות הציבורית ולאלימות בחברה. איומים 
פעילות,  למקד  להמשיך  אותנו  מחייבים  אלו 
תוך הבנת מרכזיות המשטרה בחוסן הלאומי-

חברתי של ישראל”.

המפכ״ל דודי כהן מעניק שי מטעם משטרת ישראל לראש 
הממשלה בנימין נתניהו, בעת ביקורו במטה הארצי.



ניצב דודי כהן, המפכ״ל שלמה אהרונישקי וראש הממשלה אריאל שרון בישיבת סגל 
הפיקוד של משטרת ישראל, 14.1.2003.

מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

ראש אגף חקירות ומודיעין, ניצב דודי כהן והמפכ״ל 
משה קראדי מסיירים בראשון לציון.

המפכ״ל דודי כהן ומפקד מחוז המרכז, ניצב נסים מור, 
בעת מבצע ״גלימה לבנה״.



רנ״צ משה קראדי מעביר את נס המפקח הכללי לרנ״צ דודי כהן בטקס מינויו, 1.5.2007.
מאוסף לשכת העתונות הממשלתית

המפכ״ל דודי כהן, מפקד מחוז תל-אביב, ניצב שחר איילון ולוחמי משמר הגבול.



רשימת המפקחים הכלליים ותקופות כהונותיהם

יחזקאל סהר - המפכ״ל הראשון: 14.5.1948 - 31.5.1958

יוסף נחמיאס - המפכ״ל השני: 31.5.1964-1.6.1958

פנחס קופל - המפכ״ל השלישי: 31.7.1972-1.6.1964

אהרון סלע - המפכ״ל הרביעי: 23.9.1972-1.8.1972

שאול רוזוליו - המפכ״ל החמישי: 29.12.1976-1.11.1972

חיים תבורי - המפכ״ל השישי: 31.12.1979-30.12.1976

הרצל שפיר - המפכ״ל השביעי: 31.12.1980-1.1.1980

אריה איבצן - המפכ״ל השמיני: 31.3.1985-5.1.1981

דוד קראוס - המפכ״ל התשיעי: 31.3.1990-1.4.1985

יעקב טרנר - המפכ״ל העשירי: 31.3.1993-1.4.1990

רפי פלד - המפכ״ל האחד עשר: 30.4.1994-1.4.1993

אסף חפץ - המפכ״ל השניים עשר: 31.12.1997-1.5.1994

יהודה וילק - המפכ״ל השלושה עשר: 31.12.2000-1.1.1998

שלמה אהרונישקי - המפכ״ל הארבעה עשר: 31.7.2004-1.1.2001

משה קראדי - המפכ״ל החמישה עשר:  30.4.2007-1.8.2004

דודי כהן - המפכ״ל השישה עשר: 1.5.2007 –30.4.2011



מקורות

זה שייכות למשטרת ישראל, למעט לגבי חלקים מסוימים בספר שבהם מצוין  זכויות היוצרים של ספר 
דרך  או לעשות שימוש בכל  מידע, לשכפל, לשנות, לעבד, לתרגם,  אין להעתיק, לאחסן במאגר  אחרת. 
זה, בין שימוש פנימי  או באמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר, בכל חלק שהוא מהחומר שבספר 
ישראל. ובכתב של משטרת  מפורשת מראש  ללא הרשאה  שימוש מסחרי,  ובין  לצורכי המשטרה  שלא 
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משטרת ישראל

השוטר מספר 1
סיפורם של 16 המפקחים הכלליים

במשטרת ישראל

בספר ״השוטר מספר 1״ אנו פוגשים את סיפורם של המפקחים 
הכלליים שכיהנו מיום הקמתה של משטרת ישראל ועד ימינו. הספר 
מבקש לשפוך אור על זוויות אישיות ועל פרקים פחות מוכרים בתולדות 
חייהם של הדמויות הממלכתיות, שהנהיגו את המשטרה לאורך השנים.
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