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הקדמה
ַ זיכרו העממי של היישוב העברי נחקק ל ֵדיראו עול שמה של משטרת המנדט
כאויבת המפעל הציוני .בחוד החנית של האימפריה הבריטית נגד המאבק
לפתיחת שערי האר ונגד המחתרות ניצבו פלוגות המשטרה הניידת )(P.M.F
ויחידות הבולשת ) .(C.I.Dכוחות המשטרה וצבא בריטניה זוהו ע הצבת
מחסומי ,הטלת עוצר ,עריכת חיפושיִ ,מרדפי ,מעצרי ועד הוצאת להורג
של עולי הגרדו .הנופלי במאבקה המזוי של תנועת המרי העברי היו לדמויות
מופת מלכדות ומגייסות באתוס הלאומיֶ .אפשר ששירי הפולקלור הקנטרניי
היטיבו לשק! את יחס היישוב אל זרועה החמושה של ממשלת הוד מלכותו.
משירו ההיתולי של מתתיהו אריאליָ ' ,ע ִלי ַ ָ א' ,נחרט בית אחד בלבד שכולו
ר1ק ֶדת ָע ִלי
ֶצח ֶ /
ִ%ח ְ* ָמָ 0לנ ַ
ומ#טמה למשטרת המנדטַ " :ה ִָ *ְ %טרָה ֶ* ָ-נ / +י ַ
לעג ַ
ַ ָ א ַ /על ָ2ל ִמ ְקרֶה ֶ*ל ר ַ
ֶצח! ָ //ע ִלי ַ ָ א! ֶֹ ַ /קר – ָע ִלי ַ ָ א! ֶ ָ /ערֶב – ָע ִלי
ַ ָ א!  /וְ ַעד חֲצ1ת ַה ַ-י ְָלה" .גיוס פטריוטי דומה עלה ג בגורלו של השיר
' ַ-ָ 2נִ 16ת' שחיברו נת אלתרמ ומשה וילנסקי ,כשהפ 7לשריקת חניכי תנועות
הנוער לעבר חיילי הדיוויזיה המוטסת השישית חובשי הכומתות האדומות
8דמ1נִ 16ת-ָ 2ַ / .נִ 16ת-ָ 2ַ ,נִ 16ת-ָ 2ַ / ,נִ 16ת
ֲד ְמ ַד1%ת ְ
)" ַ-ָ 2נִ 16ת-ָ 2ַ ,נִ16ת-ָ 2ַ / ,נִ 16ת א ַ
ְמ 9ט ָ-ל1ת ִח;ָנִ16ת"( .למותר לציי שהשיר נכתב ללא בדל קשר לפרשנות
הפולקלוריסטית שהוטענה עליו.
סי<ר התקומה הישראלי.
וכמו הפכפכ+ת הזמר כ 7תעתועי העיצוב וההבניָה של ֵ
אקורד הסיו של שלטו המנדט – נעילת שערי האר בפני פליטי השואה
ְ
בערל+ת לב ,צרבה את תדמית בריטניה כאויבת הציונות ,ונשכחו לה חסד הצהרת
בלפור משכבר הימי ותרומתה העצומה לבניי האר .נספי ספינות המעפילי
במצולות י ,חללי המאבק לעצמאות והמחאה בהפגנות ההמוני לביטול גזֵרות
'הספר הלב' – ֶהאֱפיל ַ +תודעה הלאומית על יתר פרקי השלטו המנדטורי.
למרות זאת ,מסכת יחסי היישוב היהודי ע משטרת אר ישראל וע צבא
בריטניה כללה ג שני פרקי מכונני בתולדות כוח המג העברי :הקמת חיל
הנוטרי בתקופת המרד הערבי בשני  1939B1936והשירות בצבא בריטניה
במלחמת העול השנייה נגד הצורר הנאצי ונגד בעלי בריתו – ה כמתגייסי
בודדי וה בשורות החטיבה היהודית הלוחמת )'הבריגדה'( .אומנ ארגו
'ההגנה' הוק לפני שני אלה ,א 7ה שהניחו את התשתית הלוגיסטית והמבצעית
על שלל נגזרותיה להפיכת 'ההגנה' לצבא 'המדינה שבדר.'7

  8משטרת ארץ ישראל

החשיבות ההיסטורית של חיל הנוטרי בשנות המרד הערבי טמונה בהנחת
יסוד לכוח יהודי מאורג ,מאומ וחמ+ש ַ ,מעבר ממסגרת גושית למערכת נפתית
וארצית ,בגיבוש תפיסת הפעלת הכוחות הניידי )' ַ<לגות הלילה' בפיקוד אורד
וינגייט( ,בהעלאת יישובי 'חומה ומגדל' על הקרקע בחסות ממשלת המנדט
ובבניית גדר הצפו.
כר 7זה עוסק בנושאי שוני מתחו הפעילות המשותפת והקשרי
הביטחוניי בי היישוב העברי למשטרה הבריטית .במאמרה של ד"ר ריקה
יצחקיֿהראל נדונה סוגיית הנוטרי ומשטרת היישובי העבריי ,ובמאמרה של
ד"ר יהודית רייפֿרונ נסקרות תולדותיה יוצאות הדופ של פלוגת מהנדסי 'סולל
בונה' – היחידה העברית העצמאית הראשונה בצבא בריטניה.
ד"ר גד קרויזר ד במאמרו בהתפתחות של שתי אסכולות במשטרה
הקולוניאלית באר ישראל בשנות הֿ 30של המאה העשרי .בניתוח המחקרי
נבחנות התפיסות של דאוביגי ושל טגארט בארגו משטרת אר ישראל
ביטחו הפני.
בהתייחס לבעיות ְ
בחלו!  92שני מרצח הקצי תאופיק בק בשנת  1922ביפוִ ,פענח האדריכל
שמואל גילר ,חוקר תולדות יפו ,את הפרשה על בסיס ִהתחק+ת מדוקדקת אחר
דוחות חקירה ,אחר יומני המשטרה ,אחר דפי עדויות ולאור היקשי מאמירות
מובלעות בי השיטי.
תופעת שיתו! הפעולה בי 'ההגנה' לשוטרי ולקציני הבריטי טר נחקרה
במלוא היבטיה והיקפה .במאמר של ד"ר משה ארנוולד וההיסטוריו נרי אראלי
מתואר פועל של אנשי משטרה אחדי ,שסייעו ליישוב ממניעי שוני .במאמר
חוש! אראלי ,חוקר תולדות ארגו 'ההגנה' ,את פיענוחה של אחת החידות
שריתקו את חוקרי משטרת המנדט – זהותו של ה"גוי" ,הבריטי שסייע ל'הגנה'
במאבק בשלטו בריטניה .לאור החשיבות הייחודית שנודעת לקוב זיכרונותיו
של ג'ורג' האייסטי )ה"גוי"( – בטר היות ישראל ,מובעת ִמשאלה שתימצא
הדר 7להוציא את כתב היד כספר מודפס לציבור החוקרי והקוראי.
עלי זיִת וחרב לשיתו! פעולה מחקרי ע יחידת
בכר 7זה זכתה מערכת ֵ
ההיסטוריה במטה הארצי של משטרת ישראל ומתכבדת לפרס שלושה מאמרי
פרי מחקריה של היסטוריוני המשרתי בשורות המשטרה .רבֿפקד שלומי
שטרית חוש! את הצעת אדוארדס להקי משטרה במדינה היהודית; הצעה
בשובל חידתי .פקד א1רי קוסובסקי מגולל את סיפורו העל +של
ֶ
הל+טה עדיי
ָ
הס ָפר של עבר הירד בשמירה על גבול הצפו בשני  ,1948B1944ורבֿפקד
חיל ְ
שלמה נגר מתאר את התהוות משטרת ירושלי בתקופת המעבר מהשלטו
המנדטורי לשלטו מדינת ישראל.

הקדמה  9

כא המקו לציי את שלא עלה בידנו להביא .אשתקד תוכנ להיער 7בבריטניה
כינוס פירוקה של עמותת ותיקי משטרת אר ישראל )Palestine Police Old
 .(Comrades Association, P.P.O.C.Aמשטרת בריטניה באר ישראל הוקמה בֿ1
ביולי  1920וסיימה את תפקידה בֿ 15במאי  .1948במרוצת  28שנות פעילותה
נהרגו  500שוטרי וקציני בריטי .בשנת  1946הוקמה עמותת ותיקי משטרת
המנדט ,ובאוקטובר  2013התקיי ,כאמור ,הכינוס שנועד להכריז על סיו דרכה.
אלא שלא אלה היו פני הדברי .חברי העמותה האחרוני ,ששירתו בשורות
משטרת אר ישראל ,הופתעו כאשר חלק מהמצטרפי לעמותה הודיעו על
כוונת להמשי 7את קיומה ְ2דור ההמש .7מכיוו שההכרעה טר נפלה ,ועדיי
לא ברור לא יתגלגלו הדברי – נאלצנו להסכי ע סירוב של ותיקי העמותה
לסכ את פעילותה ולחתו עליה את הגולל.
עוד מובא בכר ,7שלא במסגרת הנושא המרכזי של החוברת ,מאמרו של ד"ר
בני גשור הסוקר את דרכה של חטיבת ') 9חטיבת עודד'( במלחמת העצמאות.
במלאת מאה שני לפרו מלחמת העול הראשונה ,מפורס בפתח הכר' 7קול
קורא' להנצחת זִ כר של חללי האסו החמור ביותר שפקד את היישוב היהודי
באר ישראל בעת החדשה – מות של כֿ 25אל! יהודי בארבע שנות המלחמה.
עלי זיִת וחרב,
השנה סיי ד"ר מרדכי ברֿאו את חברותו הרשמית במערכת ֵ
וכבר הוא מעלה את תרומתו הפעילה לכר 7הבא .בשנת  2005הצטר! ד"ר
ברֿאו כחבר למערכת כתב העת ,נוס! על תפקידיו כיושב ראש צוות ההיגוי
האקדמי של מרכז גלילי לחקר כוח המג וחבר הנהלת העמותה .בתפקידיו אלה
הוא תר את מלוא כישוריו ,את קשריו ואת ניסיונו כדי לחולל 'קפיצת מדרגה'
במעמדו האקדמי של מרכז גלילי .לזכות של ד"ר ברֿאו ואסנת שיר ,העורכת
עלי זיִת וחרב ,נזק! מהל 7האקדמיזציה של כתב העת .הלי 7שפיטת
הרביעית של ֵ
המאמרי היה התנאי הבסיסי למיסוד הכללי האקדמיי בנוהלי עבודת
המערכת .הודות לר +מעמדו של ד"ר ברֿאו בקהילת ההיסטוריוני,
ִלמחויבותו לחקר ארגו 'ההגנה' ,לאישיותו רבת האנפי ,ובעיקר בזכות שכלו
הישר ,פתיחותו האינטלקטואלית וסקרנותו שלא יודעת שבעה – התבר 7כתב
העת בעושר בלתי נדלה של כותבי מאמרי שגייס לשורותיו .ולפי שאי לו
לביטאו מדעי נכס נעלה מחידושי המחקר המתפרסמי במאמריו ,מביעה
עלי זית וחרב את הוקרתה העמוקה לתרומתו התר+מית של ד"ר מרדכי
מערכת ֵ
ברֿאו לכתב העת ולידע ההיסטורי האצור בכרכיו.
איחולי הצלחה שלוחי לפרופ' גדעו ביגר ע מינויו ליושב ראש צוות ההיגוי
האקדמי של מרכז גלילי לחקר כוח המג.
ניר מ

מאה שני למלחמת העול הראשונה

הרב ד"ר יעקב זונדרלינג ) (19641879מהמבורג עור את תפילת יו הכיפורי תרע"ה
לחיילי היהודי ביחידתו הצבאית על פי צו הקיסר הגרמני מתארי  3029בספטמבר 1914
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