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 משטרה ושיטור בנגב לפני קום המדינה

 *אבני יוסף

 גוריון בנגב–בן ' מוסמך להיסטוריה מאונ,  )גמלאי( ניצב -תת* 

 )1999 אושר לדפוס ביולי 1999התקבל במערכת ביוני (

 

תיעוד זה נער� בעזרת . יבט היהודי שלוכולל הה, המאמר מתעד את התפתחות השיטור בנגב בתקופה שלפני קו� המדינה

המאמר מציג הבדלי� מהותיי� . ספרי� ועיתוני� מהתקופה, חומרי ארכיו�, ראיונות ע� אישי� ושוטרי� שפעלו בנגב

הבדלי� אלה באו לידי ביטוי .  העותומנית והמנדטורית–בשתי התקופות , במבנה ובתפעול של כוחות המשטרה בנגב

ההרכב האנושי , בשתי שיטות הממשל, תכלית קיומה של המשטרה: הקשורי� זה לזה, �בארבעה היבטי� עיקריי

משטרת ישראל הצעירה בנגב ינקה רבות מ� . פריסת תחנות וטכניקות שיטור, והפיקודי של המשטרה בשתי התקופות

. � פתוחי�מבחינת הפריסה והפעילות המרוכזת בשטחי, המשטרה המנדטורית א� לא התנתקה מ� התפיסה התורכית

היו קיימי� ג� בתקופה העותומנית וג� , ע� קו� המדינה, שרשי הבעיות עמ� התמודדה משטרת ישראל הצעירה בנגב

 .אימו� התפיסות של משטרות אלה הנציח את הבעיות הללו שני� רבות לאחר מכ�. בתקופה הבריטית

 

 .,שבע-באר, נגב, מנדט בריטי, תקופה עותומנית,  משטרה:מילות מפתח

 

 מבוא

כולל ההיבט , מטרתו העיקרית של מאמר זה היא לתעד את התפתחות השיטור בנגב בתקופה שלפני קו� המדינה

ספרי� ועיתוני� , חומרי ארכיו�, תיעוד זה נער� בעזרת ראיונות ע� אישי� ושוטרי� שפעלו בנגב. היהודי שלו

, בנגב, יה� השלטו� העותומני והשלטו� הבריטימאפשר תיעוד זה לבחו� את המורשת שהותירו אחר, בנוס�. מהתקופה

 .ואת השפעותיה� על המבנה ודרכי העבודה של משטרת ישראל היו�

�מאוכלס , אזור ספר שומ�. ההתמקדות באזור הנגב מעניינת במיוחד בשל היותו אזור שונה בתכלית מיתר אזורי האר

 . באזורי� מאוכלסי� בצפיפותכמו , שלא הכתיב לשליט את דרכי השיטור בו, בדלילות בנוודי�

 

 מורשת התקופה העותומנית

 

. במישור ההתיישבותי ובקיו� החוק והסדר במרחביו, ההיסטוריה של הנגב מאופיינת בשינויי� קיצוניי� שהתרחשו בו

 ע� החלשות, חקלאית וביטחונית, כלכלית, הפקר והתפוררות יישובית, נטה הנגב לחזור למצב של שממה, בכל תולדותיו

. ע� אינטרס מוגדר בהחייאתו, בשלטו� מרכזי חזק, התיישבות בנגב הייתה תלויה בכל התקופות. השלטו� המרכזי

, אהרוני(אשר נתנו ביטוי מוחשי לנחישותו להיאחז במדבר , השלטו� נהג להקי� מספר נקודות ישוב עירוניות מרכזיות
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, לפעילות דתית ותרבותית, נקודות ריכוז למסחר, �נקודות אלה היוו מרכזי� מנהליי� לצור� גביית מסי). 1976

, מרכזי� אלה העלו את המודעות והשייכות לשלטו�. ולאספקת שירותי� לאנשי הסביבה ולשיירות שנענו במרחביו

 . במישור הביטחוני והסדר הציבורי, במישור האסטרטגי

, תראבי�: ות שבטיות ונמנו על חמישה מטותשחיו במסגר, התושבי� היחידי� בנגב היו הבדווי�, 19 –עד סו� המאה ה 

י " שבטי� המוכרי� ע77כל מטה מורכב משבטי� ובס� הכל היו ידועי� בנגב . רה'חאש וחנאג)ראר'ג, עזאזמה, תיהא

 ).1973, קרק(הממשל 

ל ישוב לא הייתה בו כל נוכחות שלטונית ולא היה קיי� בו כ. הוזנח הנגב, 19 –עד שלהי המאה ה , בתקופה העותומנית

, נוצר מצב של הפקר, בהעדר שלטו�. ירושלי�") מוצתרי פליק("למרות שהוא היווה כשני שלישי� ממחוז , קבע

ומגבלת� היחידה הייתה , נודדי� ולוחמי� כרצונ�, ")אלבדיה פוק אלקאנו�(", "מעל לחוק המדינה"כשהבדויי� חיי� 

גבו מס , השבטי� ערכו התקפות שוד. קרקע או בשדות מרעה, במי�, השבטי� לחמו ביניה� כדי לזכות בביזה. חרב היריב

המצב שאפיי� את היחסי� הבי� שבטיי� בנגב . מהעוברי� בתחומ� וא� פשטו צפונה והיוו איו� על תושבי הר חברו� ועזה

ות התורכי� העלימו עי� מהתפרעוי). 1937, אל עאר�(חמס והשגות גבול , רדיפות לש� נקמת ד�, איבה ומלחמה: היה

 .או ניסו להחליש את כוח� בהסתת השיחי� זה בזה, הבדווי� בנגב

 

החייאת באר שבע , עשה השלטו� הטורקי את הצעדי� הראשוני� בהשלטת החוק והסדר בנגב, 20 –בתחילת המאה ה 

לבלימת החלו בפעילות , לכ�. גברו העניי� והאינטרס של התורכי� בנגב, לאחר מלחמת קרי� ופתיחת תעלת סוא�. וישובה

דבר , י ניסיונות ליישב את הבדווי� ביישובי קבע בנגב המערבי"וכ� ע; י הקמת מצודות על קו המדבר וחיזוקו"ע, הבדווי�

מדיניות זו העמיקה את עוינות� של הבדווי� לשלטו� והפרות הסדר . שלא צלח וגר� לתסיסה ומאבק בשלטו� התורכי

 .והחוק גברו

.  באה לידי ביטוי מסיפורי זקני הבדווי� הייתה מזיגה של סיורי� ומשלחות עונשי�כפי שהיא, שליטת התורכי� בנגב

, ה� הקימו אוהלי�. נהגו התורכי� להגיע בכוח גדול לאזור הבעייתי ולהתנחל בו, בנוס� למלקות והעונשי� הגופניי�

שלא פע� היו , � הגיעו לידי כ�הדברי. עד שהשאירו אחריה� עוני וחורב�, לה� ולסוסיה� מ� הבדווי�, לקחו מי� ומזו�

בר (או לספק את רצונו של השלטו� ובלבד שלא תצא משלחת לאזור� , ראשי השבטי� מזדרזי� להסגיר את המבוקשי�

 ).1973, צבי

 

, 1890בשנת , יצאה, שבע)בעקבות מלחמות עקובות מד� בי� שבט העזזמה לתראבי� על הבעלות על קרקעות סביב באר

הצבא עצר שיחי� רבי� ושלח אות� למעצר בירושלי� . צבא העותומני לנגב בפיקודו של רסתו� פחהמשלחת עונשי� של ה

, של נפת עזה) המושל( הקי� הקאימקא� 1894בשנת . רק אז שככה הסערה. כמו כ� נהגו בבדווי� ביד קשה, למש� שני�

על , שבנחל פטיש ליד אופקי�" שקלעת פטי"היא , "אל גהר"ב, תחנת משטרה בלב האזור השבטי בנגב, רוסתו� פחה

בתחנה ישב איש משטרה שחור . זו התחנה הראשונה שהוקמה מחו� לעיר הנפה עזה. שבע לעזה)הדר� הראשית בי� באר

זה היה האד� . הוא היה אלי� במיוחד והפיל את מוראו על  הבדווי�. א� אגא'שמו מרג, )סמל" (שאוויש"שדרגתו , עור

 ).1973, בר צבי; 1937, אל עאר�(קראו לו אדו� " הגזעיי�"י� השחור הראשו� בנגב שהבדוו

 

נפת באר שבע . 1900 –הגישה החדשה של השלטו� העותומני הובילה ליסודה של באר שבע וקביעתה כמרכז מנהלי ב 

 .ירושלי� ועזה, חברו�, במעמד דומה לנפות יפו, ירושלי�) מחוז(נקבעה כנפה החמישית במותצרפליק 
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חס� ' שיח. אלעזזמה ותראבי�, ע זכה לשיתו� פעולה מצד כל שבטי הבדווי� וג� מצד השבטי� הנצי�יסוד באר שב

כעבור . איסמעיל כמאל ביי, הראשו�) מנהל נפה(עבור הקאימק� , נידב באר ואדמה, ש"שהחזיק בשטחי� בב, אלמלטעה

בדווי� ; 1937, אל עאר�(אר שבע ששימשה מבנה למושל נפת ב, מכספי הבדווי�) ארמו�(נבנתה הסראיה , זמ� קצר

שליטה על הבארות ועל מרכז , מיקו� הסראיה אפשר שליטה על הדרכי� הראשיות). ללא תארי�, ש"מספרי� על ב

 .המסחר בעיר

 

עמדה פלוגת שוטרי� ופלוגת " קאימק�"תחת פיקודו של ה. ע� הקמת באר שבע גבר הביטחו� באזור הסכסוכי�

, )יכול להיות שהיה קצי�, סמל " (שאויש"בראש המשטרה עמד .  אלבני בש� זוביד אפנדישבראש� עמד קצי�, נדרמי�'ז

אל (הוא שירת בתפקיד זה בהצלחה עד סו� השלטו� העותומני בנגב , "אבו דרוויש"שכונה , מוסטפא זי� אללה אל ארנאוט

 :וי מהימי� הה� אומרפתג� בדו. ראש המשטרה הכניס את מורא השלטו� התורכי בלב הבדווי�). 1937, עאר�

 ).26עמוד , 1973, בר צבי" (אללה המושל ממעל והשאויש על האדמה מתחת"

 

כמות . ירושלי� ועוד, דל'מג, חברו�, ע� הקמת העיר באר שבע הצליחו השלטונות למשו� לעיר מתיישבי� מוסלמי� מעזה

בי� המתיישבי� . ר א� לא תמיד גרו בה�חלק מהשיחי� הקימו בתי� בעי. הבדווי� שהתיישבו בעיר הייתה קטנה ביותר

 כשלוש מאות נפש ובשנת 1902 –באר שבע מנתה ב . שג� ה� הגיעו לצורכי מסחר ופרנסה, הראשוני� בעיר היו יהודי�

 2356 מנתה אוכלוסיית באר שבע 1922במפקד האוכלוסי� של שנת ). 1937, אל עאר�( למעלה משמונה מאות נפש 1911

 ).1979, אטינגטו�(נפש 

, שפעל מדי יו� רביעי בשבוע, ש"השוק הבדואי בב. קטנה ועלובה, באר שבע הייתה בעיני המבקרי� בה עיירה מוזנחת

ללא , לנטשנר(מצר� שהיה נפו� באותה עת בקרב הבדווי� , תסס בפעילות מסחרית שכללה ג� סחורה מוברחת וחשיש

כל עוד , נומיה מנהלית ושיפוטית לבדווי� ולתושבי האזורתו� מת� אוטו, שלטו הטורקי� ביד רמה, בבאר שבע). תארי�

 . לא הפרו את הסדר ושילמו את מסיה�

 

לא הותרה התיישבות יהודית . הממשל העותומני התייחס באיבה לישוב האר� על ידי יהודי� מחשש להתפשטות הציונות

, קרק(התיישב קבע באמצעות השוחד נית� היה ל, בשל מצבו הרעוע של השלטו� וחוסר הסדר, א�. באר� ובנגב בפרט

אליה הגיעו יהודי� מעזה חברו� כדי לסחור , 1900 –ההתיישבות היהודית בנגב החלה ע� יסודה של באר שבע ב ).  1973

שהוקמה על השטח , שעסקו במסחר ויסדו את טחנת הקמח בעיר, ע� הבדווי� וכ� החלה התיישבות של יהודי� בעיר

בתקופת מלחמת . ש עשר נפשות" מנו היהודי� בב1912בשנת ). 1985, גל פאר(לות יהודית בנגב שהיה בבע, הראשו� והיחיד

הקמת גשר , ה� עסקו בסלילת הברזל. העול� הראשונה הציפו את העיר מאות יהודי� במסגרת גדודי העבודה התורכי�

 .הקמת חווה חקלאית וסלילת כבישי�, כריית בארות,  שבע)מעל נחל באר

בחסדי השלטו� , היה תלוי באופ� מוחלט, ש ובנגב"בטחו� היהודי� בב. או אבטחה יהודי, ה מער� של שמירהבנגב לא הי

, ויהודי� מונו, "השומר"ארגו� , י הישוב העברי"בה� הוק� ע, זאת בניגוד למצב במקומות אחרי� באר� ישראל. הטורקי

י המוכתרי� "ע, ולתפקידי� אחרי�) שומרי יערות(וגי� לקר, )שומרי שדות(י� 'לבכג, )שוטרי כפר(לגפירי� ,  בי� היתר

 .,)א"תשנ, אליר�(כדי לשמור על הסדר והביטחו� באזורי� המיושבי� , והמושלי�

בהפצצה בריטית של .  תו� מלחמת העול� הראשונה סימ� ג� את סו� ההתיישבות היהודית בנגב בתקופה העותומנית

לקראת סו� המלחמה פונו כל היהודי� ). 1985, גל פאר(עובדי� יהודי�  16נהרגו , 1916ש בדצמבר "תחנת הרכבת בב

 .בעקבות הפלישה הבריטית, במסגרת נסיגתו מ� הנגב, מבאר שבע על ידי השלטו� הטורקי
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 .בהגיעו לנגב, זו הייתה תמונת המצב שירש השלטו� הבריטי

 

 התקופה המנדטורית

 

י והוק� " הסתיי� המשטר הצבאי הבריטי בא1920בשנת . שטר צבאי נכבשה האר� על ידי הבריטי� והונהג מ1917בשנת 

 פרשי� 24,  רוכבי גמלי�72מה� ,  שוטרי� רוב� בדווי�140 – הובא כוח משטרה לנגב שמנה כ 1921בשנת . שלטו� אזרחי

, חבי הנגבהשוטרי� איישו את נקודות המשטרה וסיירו במר)). 1937, אל עאר�; ו"ד או תשמ"תשמ, ביגר( רגלי� 18 –ו 

 ).1937, אלעאר�(ששטוח נאמר בכאחד עשר מיליו� דונ� 

 : מחוזות4 היו קיימי� 1922בשנת . חולקה האר� למחוזות ולנפות, ע� מת� המנדט על אר� ישראל לבריטניה

 .מחוז חיפה שמרכזו בחיפה -

 . מושבו בשכ�–מחוז השומרו�  -

 .מחוז ירושלי� שמרכז� בירושלי� -

 .מחוז הדרו� שמרכזו בעזה -

 .באר שבע והנגב היו במעמד של נפה הכפופי� למחוז הדרו�

 

נפת באר שבע הייתה כפופה . שבע)שהשפיעו על נפת באר, חלו שינויי� ארגוניי� ומבניי� במשטרת המנדט, ע� השני�

 במפקד של.  הוכפפה למפקדת המחוז בעזה, ע� ריבוי האוכלוסייה במרכז האר�, ומשנות השלושי�, תחילה למחוז יפו

, נפת יפו: שמרכזו ביפו ולו ארבע נפות, מחוז ירושלי� ומחוז הדרו�, מחוז הצפו�:  מספר המחוזות היה שלושה1931שנת 

, 1925יפו הייתה מפקדת המחוז של הדרו� משנת ). 1937, אל עאר�; 1972, ואל�(נפת באר שבע ונפת עזה , נפת רמלה

 .מפקד המחוז היה קויקלי

 

 : מחוזות7 אנו פוגשי� 1937 בשנת 

 .מחוז צפת -

 .מחוז נצרת -

 .מחוז חיפה -

 .מחוז שכ� -

 .מחוז ירושלי� -

 .מחוז יפו -

 .מחוז עזה -
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, אליר�(כל נפה הייתה מחולקת לתחנות ונקודות משטרה . עזה ובאר שבע: מטה מחוז עזה שכ� בעזה וכלל שתי נפות

העוזרי� היו , היו בריטי�, כירההפקידות והקצונה הב, צמרת הפיקוד המנהלי והמשטרתי במחוזות ובנפות). א"תשנ

 .מעמד� של הקציני� היהודי� והערבי� היה נחות מזה של הקציני� הבריטי�. ערבי� ויהודי�

 

הגבול ע� עבר )במזרח). אילת(, או� רשרש)בדרו�. הגבול ע� מצרי�)במערב: גבולות נפת באר שבע המנדטורית היו

לאור� ציר פלוגות והר חברו� עד י� , דל במערב'ממג)בצפו�. שנמש� לאור� בקעת הערבה עד דרו� י� המלח, הירד�

חברתיות , אקלימיות, ביטחוניות, הגבול הצפוני של הנגב לא היה קבוע והשתנה בהתא� להתפתחויות מדיניות. המלח

 .ובי� שבטיות

 ).89)1988, הנגבי) (LORD OXFORD OF ASQUISH(מפקד המחוז בעזה היה ביל מאגי וסגנו לורד אוקספורד או� אסקוויש 

במחצית הראשונה של שנות העשרי� פיקדו על נפת . בריטי�, )רב סר�(ר 'על נפת באר שבע פיקדו קציני� בדרגת מייגו

שהיה , בבאר שבע ישבה מפקדת הנפה ותחנת המשטרה הראשית). 1984, אד�(ור ריינר 'ור בולר ואחריו מיג'באר שבע מיג

 .רכז קשר ומנהלהמ, מודיעי�, חקירות, בה מער� סיור

וטיפולו טיפול , ה� עסקו בסיורי� רכובי� בנגב. יחידות המשטרה המסונפות לבאר שבע היו ברמה של נקודות משטרה

מקרי פשע הדורשי� המש� טיפול הועברו למער� החקירות והמודיעי� בבאר שבע ולעתי� . ראשוני בבעיות המתעוררות

שסייעו רבות בהליכה אחר עקבות ופענחו , והנקודות נעזרו בגששי� הבדווי�התחנות ). ללא תארי�, בנדל(הסתייעו בעזה 

 .פשעי�

דאגו , למרות שהיה בשולי הפעילות הבריטית. מלחמת העול� השניה הדגישה את חשיבותו האסטרטגית של הנגב

ות ובסמו� בנקודות אסטרטגיות שולט, בהציב� תחנות ונקודות משטרה, הבריטי� לעג� את שליטת� על מרחבי הנגב

 .לריכוזי אוכלוסי� בו

 

 הפריסה המשטרתית בנגב

מזכיר בספרו תשע  תחנות , בשלהי שנות העשרי� ובשנות השלושי�, שהיה קצי� המחוז בנגב) 1937(עאר� אל עאר� 

 :ונקודות משטרה שהיו פרוסות בנגב 

 .באר שבע -

 ).רביבי�(' עסלוג -

 ).ניצנה(ה 'עוג -

 ).דימונה(כורנוב  -

 ).ש זוהררא(אל זווירה  -

 ).באר מנוחה(אלגמאר  -

 ).מג�(אלעימארה  -

 ).רוחמה(מאמה 'ג -

 ).אילת(, או� רשרש -
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האחת בואדי אל , 1926)1928מזכיר שתי נקודות משטרה נוספות שהיו בשני� , )ז"תשמ" (על הסוס"מולדבסקי בספרו 

ות אלה גרו השוטרי� באוהלי� בנקוד). חלוצה(והשניה בחלסה , )סמו� לנתיבות(עזה )ש"סמו� לרוחמה על כביש ב, ביהא

ע� העברת מפעל האשלג מצפו� י� , שבדרו� י� המלח,  הוקמה תחנת משטרה בסדו�1934בשנת . ובתנאי� קשי� ביותר

לעיתי� הובאו ג� שוטרי� ,  שוטרי� ערבי�4הוצבו בה ). 1989, קור�(התחנה הייתה תחת פיקוד נפת באר שבע . המלח

עקב ריבוי פגועי� בדרו� , 40 –בשנות ה . י שוטרי� מראס זווירה"ה הייתה מבוקרת עהתחנ. יהודי� לאייש את הנקודה

 .הוקמה נקודת משטרה זמנית בעי� בידה בי� סדו� לראס זווירה, י� המלח

כדי לבסס את שליטת� באזור ולשיפור הקשר התחבורתי ע� מרכז האר� , הבריטי� סללו דרכי� חדשות בנגב הצפוני

לאור� כביש הערבה ". או� רשרש"עד , לאור� כביש הערבה, דר� עפר, סללו דר� חדשה למזג אויר יבש, כמו כ�. וע� עזה

נקודות משטרה הוקמו ג� ). 1985, ביגר) (יוטבתה(ובעי� רדיא� , )חציבה(בעי� חוצוב , הוצבו נקודות משטרה נוספות

בנגב הצפוני . ליד פאר�, "אל לויבה", שטרה בערבהכ מוזכרת נקודת מ"כ). 1979, גל פאר) (ליד צופר(מאר בערבה 'בואדי  ג

נקודות אלה היו זמניות ופחות מוכרות . סמו� לאשל הנשיא, ש"מ מב"כעשרה ק, )ללא תארי�, דני�" (ראס וירה"מוזכרת 

. בכניסה לישוב רהט של היו�, "ביר זבלה", תחנה נוספת בנגב הצפוני הוקמה מול שבט אלהוזייל. מ� הנקודות הקבועות

 בה� רוחמה 1929, פונתה לאחר פרעות) רוחמה(מאמה 'נקודת המשטרה בג. שרידי המבנה הקשיח קיימי� עד היו�

 .פונתה ונהרסה

 

התחנות התמקדו על הדר� המובילה .  תחנות ונקודות משטרה בנפת באר שבע בתקופה המנדטורית19איתרתי , כ"בסה

דר� . הוא הדר� המובילה מבאר שבע לעזה, מוקד שני.  ולמצרי�ה אלחפיר ומש� לרפיח'עוג)'עסלוג)ש"מב: לדרו� מערב

שהיתה נקודת ביקורת גבולות , דר� זו מתפצלת בעי� חוצוב.  עי� רדיא� לאו� רשרש–עי� חוצוב ,  כורנוב–ש "מב, שלישית

 .צפו� י� המלח וירושלי�)לכיוו� סדו�, ופונה מזרחה, בדר� למצרי�

דל 'ומג) בפלוגות(עיראק סויד� , וברי�'בית ג, באר שבע, עזה: היוו את המפקדות כמוש, בדרו� היו תחנות משטרה גדולות

לפקודתו , או קורפורל) סמל(, "שאויש"שעליה� פיקד , "אנה'הג"כמו כ� היו נקודות משטרה של רוכבי גמלי� ). אשקלו�(

תל , )מג�(עימארה , )שובל(באלה ביר ז: משטרות כאלה היו. כ בדווי� שהוצבו באיזור השבט שלה�"בד, כעשרה שוטרי�

) רביבי�(' ביר עסלוג, )חצבה(עי� חוצוב , )קרוב לדימונה(כורנוב , )קרוב לערד(ראש אל זוירה ) אזור כסיפה(אל מילח 

 ).אילת(ואו� רשרש ) ניצנה(ה אל חפיר 'עוג

או , וטלו על כוחות המשטרההוקמו באופ� זמני בהתא� למשימות עונתיות שה, שהוזכרו לעיל, נקודות המשטרה הנוספות

, בדר� כלל זה היה ליד באר, היו ג� נקודות מפגש של שוטרי� במרחבי הנגב. עקב בעיות שהתעוררו בי� השבטי� בנגב

 ).1996, אלעגיל(שהיתה מקו� מפגש קבוע לשוטרי� בדווי� וירדני� , ליד נאות הכיכר, בעי� אלבידה: כגו�

שנודבו לשרת במשטרה בתחו� השבטי� שלה� , הבדווי� היו ממשפחות השיחי�בעלי הדרגות הגבוהות בקרב השוטרי� 

.  ה� לא יכלו לפעול ולהשליט את החוק נגד השבט שלה�, ומאיד�, בכ� הקלו על עבודת המשטרה מחד). 1979, גל פאר(

� נאמנות� כאשר עמדו בדילמה בי� נאמנות� לשלטו� הבריטי לבי. ה� היו כפופי� בראש וראשונה למסגרת השבטית

 .אחרת דינ� מוות, ה� לא היססו והצטרפו לשבט שלה�, לעדת�

שנודבו לשרת במשטרה בתחו� השבטי� שלה� , בעלי הדרגות הגבוהות בקרב השוטרי� הבדווי� היו ממשפחות השיחי�

.  ט שלה�ה� לא יכלו לפעול ולהשליט את החוק נגד השב, ומאיד�, בכ� הקלו על עבודת המשטרה מחד). 1979, גל פאר(

כאשר עמדו בדילמה בי� נאמנות� לשלטו� הבריטי לבי� נאמנות� . ה� היו כפופי� בראש וראשונה למסגרת השבטית

 .אחרת דינ� מוות, ה� לא היססו והצטרפו לשבט שלה�, לעדת�
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ומטופח השתדל להראות מתו� , בעוד שהשלטו� במרכזי�, גסי רוח ותאווי בצע, השוטרי� בנקודות המשטרה היו נוקשי�

אטרא� אלחוכמה " (קצותיו של השלטו� דומי� לגהינו� ומרכזו לג� עד�: "בקרב הבדווי� היה שגור הפתג� האומר. יותר

 ).1973, בר צבי) (נה'נאר ואווצטהא ג

 

במגמה למנוע ולבלו� את מעשי השוד , דאגו הבריטי� להבליט את נוכחות כוחותיה� בנגב, בניגוד לשלטו� הטורקי

כדי להמחיש שליטה , המשטרה המנדטורית הציבה נקודות משטרה בכל מרחבי הנגב. בי� שבטיות במרחביוובמלחמות ה

ולא , הבריטי� השתמשו במשטרה למניעת עבירות, בניגוד לטורקי�. בשטח וכדי שתוכל להגיב מהר להתרחשויות בנגב

שפעלו לאור� הגבולות ובאזורי , וכזי�הפעילו הבריטי� כוחות מר, בנוס� לנקודות המשטרה. כיחידת עונשי� והפחדה

כמו כ� . ירדני)ולאחר מכ� ארגנו את חיל הספר העבר, בשנות העשרי�"  המשטרה המעולה"תחילה הקימו את . הספר

מנקודות המשטרה בנגב יצאו סיורי� רכובי� של שוטרי� על גמלי� לכל .  במרחבי הנגב) אנה'הג(פעלה פלוגת גמלי� 

ה� נהגו לסייר . היו ניידי� בעיקר�,  הכוחות המשטרתיי� בנגב20 –בתחילת שנות ה . ר וקבועמרחבי הנגב באופ� סדי

מרדפי� אחרי , ה�  פעלו נגד עבירות פליליות. במרחבי הנגב על גבי סוסי� וגמלי� ולהפגי� את נוכחות החוק בי� הבדווי�

מניעת מלחמות בי� שבטי� , י� אסורי�מניעת נשיאת נשק באזור, מניעת הברחות סמי� וטובי�, שודדי� ורוצחי�

 .ביצוע מעצרי� ועוד, ופלגי�

 

 בנגב " המשטרה המעולה"הקמתה ופירוקה של 

 

לכ� הורה הנציב .  והתערערות הביטחו� באר� הביאו למסקנה שאי� להסתפק במשטרה הרגילה1921הפרעות של שנת 

בדברי ההקדמה לפקודת ". המשטרה המעולה"יא ה" נדרמריה הפלשתינית'הז"להקי� את , סר הרברט סמואל, העליו�

א� יהיו , שתהיה חלק מהמשטרה האזרחית, נדרמריה פלשתינית'מיוסדת בזה ז: נאמר" המשטרה המעולה"ההקמה של 

. התנפלויות והתפרעויות, אלא תתרכז במניעת פשיטות, היא לא תעסוק בתפקידי משטרה רגילי�. לה תפקידי� ייחודיי�

 ).א"תשנ, אליר�(שלה ואנשיה יחויבו בכללי משמעת קפדניי� יהיו לה קציני� מ

' פונדת'על החזה , מגפי עור ע� חותלות, מכנסי רכיבה: הונפקו מדי� מרשימי� שכללו" משטרה המעולה"לשוטרי� ב

) ע� גדיל אדו�, תרבוש תורכי גבוה שמקורו קוזאקי(על הראש קולפאק . החגורה באלכסו� מהכת� השמאלית, כדורי�

המשטרה "שוטרי ). 1981, גל פאר(ציוד� כלל רומחי� ורובי� קנדיי� .  המותניי� אבנט אדו� ורחב שבקצותיו ציצי�על

, וורטמ�(וא� קיבלו תוספת על שרות בנגב הרחוק ובספר ) 6 לירות במקו� 9(קיבלו שכר גבוה יותר משוטר רגיל " המעולה

1966.( 

 

הפיקוד היה אנגלי והשוטרי� התחלקו לפי חלוקה .  שוטרי�500 –� ו  קציני20" המשטרה המעולה" מנתה 1922בשנת 

ליהודי� היה קשה למלא את מכסת השוטרי� . רקסי� ואחרי�'שליש יהודי� ושליש דרוזי� צ, שליש ערבי�: עדתית

 .במיוחד בנגב, המגיעה לה�

בית , צמח, ראש פינה, במטולה: רהיו מפוזרי� בשבעה ריכוזי� לאור� הגבולות ובאזורי הספ" המשטרה המעולה"כוחות 

 ).1981, גל פאר; 1974, השוטר העברי בתקופת המנדט(יריחו ובאר שבע , טול כר�, שא�
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בנגב כללו " המשטרה המעולה"כוחות . בנגב וממנה פעלו  בכל מרחביו" המשטרה המעולה"באר שבע הייתה המרכז של 

הקצי� יחיאל לנגר שמונה לקצי� בשל ניסיונו בחיל הפרשי� , הכאשר הבכיר הי,  יהודי�18בתוכ� ,  שוטרי� רוכבי�75

ש פיקד לנגר על פלוגה "בב. הוא התגייס למשטרה לפי בקשת המוסדות הלאומיי�. האוסטרי במלחמת העול� הראשונה

שאיישו את המשטרה , הקצי� שירת במשטרה עד סו� תקופת המנדט והיה הקציני� הבכירי�". (המשטרה המעולה"של 

 ).1974, השוטר העברי בתקופת המנדט) ( קו� המדינהלאחר

התמקדה בסיורי� לאור� הגבולות וביישובי הספר לשמירה על הסדר והביטחו� בגבולות והפגנת " המשטרה המעולה "

ה� ביצעו מרדפי� אחר . ה� רכבו בקבוצות של חמישה ולעיתי� עשרה וא� שני� עשר שוטרי�. עוצמה של השלטו�

 .� והתערבו במלחמות הבי� שבטיותשודדי� ומבריחי

 

הנוכחות , "המשטרה המעולה"ללא . ירדני)ושוטריה הועברו ללגיו� העבר" המשטרה המעולה" פורקה 1926בשנת 

 1938הוצב בשנת , בש� אברה� ריטוב, שוטר יהודי. לאור� זמ�, הבריטית בנגב לא הייתה חזקה דייה להשליט סדר

רצחו , ש" כבשו כנופיות בדווי� את תחנת המשטרה בב1938שבשנת , הוא מעיד). י�ללא תאר, ריטוב(ה אל חפיר 'בעוג

א� הוא הצליח לחמוק , ה והשתלטו עליה'הכנופיות עברו לעוג. שוטרי� בריטי� ופרקו את נשק� של השוטרי� והבדואי�

שבאותה , מוסי�) 1996(ששו� בר צבי . שהונחת בסמו� לנקודת המשטרה הכבושה, ע� נשק� של השוטרי� במטוס בריטי

אספו המורדי� את כל המסמכי� הממשלתיי� והציתו אות� יחד ע� המפקדה המשטרתית , 1938באוקטובר , מתקפה

, שבע היה סלמ� אל של� מחברו�)מפקד המתקפה על באר. גגות הרעפי� של המשטרה התמוטטו מהשריפה. בבאר שבע

עד כי , הכנופיות עשו טרור בעיר. שיחי� משבט אבו רביעה ואלאעסוב, קצי� המחוז, שהיה מגובה על  ידי עאר� אל עאר�

אשר כבשו את העיר ,  כלי רכב ע� כוחות צבא בריטי80כעבור כחודשיי� הגיעו . תושביה יחלו לשוב� של הבריטי�

 .ר�שאפיי� את הבנייה התורכית בא, ה� שיקמו את מבנה המשטרה ובנו לו גג מבטו� במקו� גג הרעפי� התורכי. מחדש

מחמד אחמד חמאד אל עגיל ' חאג, ה אל חפיר'חיזוק לדברי� אלה קיבלתי משוטר בדואי נוס� שבאותה עת שירת בעוג

הוא . ג� הוא היה רוכב גמלי� וכל כמה חודשי� עבר לנקודת משטרה אחרת בנגב). 1996, יל'אל עג(משבט אבו רביעה 

עדויות אלה מעמידות . נקודת משטרה בנגב מלבד באר שבעלדבריו לא נכבשה שו� . שבע)שמע על כיבוש המשטרה בבאר

העובדה שהגיע מטוס ולקח אותו . כפי שמציי� אברה� ריטוב בעדותו, גה אל חפיר'בסימ� שאלה את כיבוש הנקודה בעו

כיצד יכל ריטוב לקחת , אחרת. כיבוש הנקודה על ידי הכנופיות אינה סבירה, אול�. ע� כלי הנשק יכולה להיות סבירה

כשהנקודה , את כלי הנשק של השוטרי� המורדי� ולנוע לעבר המטוס שנחת בקרבת מקו� מבלי שינסו למנוע זאת ממנו

 ?הייתה כבר בשליטת� של המורדי� הבדווי�

 

 אפיוני� ומגמות

 

היו מ� השכבות העממיות , שהגיעו לאר� ישראל, השוטרי� הבריטי�. י היה בשפל"דימויה של המשטרה המנדטורית בא

לנוכח המצב הכלכלי הקשה באנגליה של שנות , מטרת� העיקרית הייתה למצוא משרה טובה ומכניסה לזמ� מה. אנגליהב

אשר קיר של זרות הפריד בינ� לבי� , ה� ראו עצמ� כאורחי�. או כעיסוק קבוע, ה� לא ראו את עבודת� כיעוד. 20 –ה 

 .השוטרי� הערבי� והיהודי�

 . ג� א� אלה היו בכירי� מה� בדרגה, NATIVES )ה, "הילידי�"של מעמד� של הבריטי� היה גבוה מ
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עצ� , בשביל�). 1974, השוטר העברי בתקופת המנדט(את שכבת היסוד הקבועה והיציבה במשטרה מילאו הערבי� 

. הערבי� ג� פעלו מתו� חישובי� משפחתיי� ושבטיי�. היוותה עליה ברמת החיי� ובמעמד החברתי, הכניסה למשטרה

 ).1974, השוטר העברי בתקופת המנדט(ה� עצמ� עיניי� ולעיתי� א� הצטרפו לפורעי� ,  פרעות ביהודי�בעת

נירתע מלהתגייס למשטרה בגלל המשכורת הנמוכה שלא הספיקה , השוטר היהודי המורגל לרמת חיי� גבוה יותר

 היהודי בשל מסורת של דורות הוא לא היה מורגל לתנאי חיי� של קסרקטי� ונתקל בחשדנות מצד הישוב. למחייתו

כדי לדאוג לאינטרסי� , להנהגת הישוב היה חשוב ששוטרי� יהודי� ישרתו במשטרה הארת ישראלית, אול�. בגלות

 .הלאומיי� של הע� היהודי

. הרי מצב� של השוטרי� היהודי� בנפת באר שבע היה קשה עוד יותר, א� מצבו של השוטר היהודי במשטרה היה קשה

ללמוד לתקשר ע� הבדווי� בעלי שפה ואורחות , השוטרי� היהודי� נאלצו להתרגל לתנאי האקלי� הקשי� של הנגב

. שר הישוב היהודי הקט� בבאר שבע לא יכל לספק�כא, לחיות בבדידות ובריחוק מ� הציביליזציה, חיי� שוני� לחלוטי�

הישיבה בתחנת משטרה ואי יציאה לסיורי� במגזר , בשל המשכורת הנמוכה. תנאי החיי� בקסרקטיני� היו קשי� ביותר

בגלל המזו� שנמנע ממנו ומסוסו בעת בקוריו במאהלי הבדווי� , הייתה הרעה בתנאי החיי� של השוטר היהודי, הבדווי

 ).ז"תשמ, ימולדבסק(

בשל , המעורבות של ההנהגה הציונית והסתדרות השוטרי� והעברי� בתנאי שרות� של השוטרי� בנגב הייתה מועטה

 .הריחוק מ� המרכז ובשל סדר עדיפות נמו� של הנגב בסדר בעדיפויות הלאומי, מיעוט שוטרי� יהודי� בנגב

ה� היו קשורי� להגנה ולשירות . במשטרה שרות לאומיראו בשרות� , לאחר שהתגייסו, כמו בכל האר�, השוטרי� בנגב

, מולדבסקי(אלוני וורצמ� , השוטרי� שטרק, יחיאל לנגר, י הקצי� יצחק הוז"בנגב פעלו בשורות הש). י"הש(המודיעי�  

 .ועוד) 1967, קליר) (קלינר(נחו� קלר , נחו� גולדמ�, )ללא תארי�, אלישיב(מיטלמ� , אברה� כה�, )ז"תשמ

 

והודיעו מבעוד מועד על חיפושי� ומעצרי� בקרב היהודי� פעילי המחתרות , � גנבו תחמושת למע� ההגנההשוטרי

שוטרי� שפעלו בניגוד לאינטרסי� של הנהגת הישוב נענשו על ידי ההגנה והמצב הגיע עד כדי ). ללא תארי�, נקריטי�(

 ). תארי�ללא, לנטשנר; ללא תארי�, אלישיב(הוצאת גזר די� מוות על מלשיני� 

אשר חיפשו בכל מיני דרכי� לצמצ� את תקופת שרות� , השרות בנגב היה קשה ביותר על מרבית השוטרי� היהודי�

התפטרו וחלק� חזרו , אלה שלא הצליחו לעבור. התחלופה של השוטרי� בנגב הייתה גדולה. בנגב ולעבור למרכז או לצפו�

 ).1966, ורטמ�(כעבור זמ� לשרת באזור המרכז 

 

 ודי� במשטרה המנדטורית בנגב יה

 

שוטרי� אלה  השתלבו במשטרת פלסטינה . הגיעו אליו ג� ראשוני השוטרי� היהודי�, ע� הגעת המשטרה הבריטית לנגב

 .בנגב"  משטרה המעולה"וב

 ,ביגר( שוטרי� רוב� בדווי� 140 – שוטרי� יהודיי� מתו� כ 14מנה  , 1921בשנת , כוח המשטרה הבריטי שהובא לנגב

שפיקד על תחנת באר שבע בהצלחה וזכה , יצחק הוז, בראש� עמד קצי� יהודי). 1937, אל עאר�; ו"ד או תשמ"תשמ

הוא היה מוכר . גויס למשטרה לפי הנחיות הנהגת הישוב, יצחק הוז). 1979, גל פאר(להערכה רבה מצד הבדווי� בנגב 

בעת שירותו כמפקד ). ללא תארי�, עוז(ש כאקט ענישתי "א לב"לכ� הורחק מת. בקשריו ע� ההגנה ובגישתו הפרו יהודית
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שחיפש להיפטר ממנו , הוא לא היסס לתת גיבוי לשוטרי� יהודי� ובעטיי� היה בעימות ע� הפיקוד הבריטי, א"תחנה בת

 ).1974, השוטר העברי בתקופת המנדט(

, שיי המקו� ותנאי השרות הקשי�אול� ק. הישוב העברי בבאר שבע גדל באופ� משמעותי ע� בוא השוטרי� היהודי�

 . שוטרי� יהודי� בנפת באר שבע3 נותרו רק 1922בשלהי . גרמו לרבי� להתפטר מ� המשטרה

היו יהודי� שפעלו כרוכבי סוסי� . הקשר האלחוטי והטלפו�, השוטרי� היהודי� איישו בתחנות המשטרה את היומני�

אברה� כה� ונחו� קליר שא� הגיעו בסיוריה� ,  פנחס מיטלמ�,משה מולדבסקי, אהרו� חפ�: כגו�, וא� כרוכבי גמלי�

 ).1967, קליר(ובמרדפי� אחרי שודדי� ורוצחי� עד או� רשרש 

שוב גדל מספר השוטרי� היהודי� בנגב באופ� משמעותי והאוכלוסייה , לנגב" המשטרה המעולה"ע� הגעת , 1922בשלהי 

י החיי� ותנאי השרות של השוטרי� היהודי� בנגב היו קשי� תנא. היהודית בבאר שבע גדלה וא� הכפילה את עצמה

 .ביותר בשל הריחוק ממרכזי� יהודיי� ובשל החיי� בתנאי� אקלימיי� וחברתיי� שלא הורגלו לה�

 נפש 2356שמנתה , מתו� כלל אוכלוסיית באר שבע) 5%( נפש  98 מנו היהודי� 1922במפקד האוכלוסי� של שנת 

משק� את מספר� הרב של פועלי� , היחס של שני גברי� לכל אישה.  נשי�33 –ה� היו גברי� ו  מ65). 1979, אטינגטו�(

משקל� של המשפחות היהודיות באוכלוסיית באר שבע . כיאה לעיר ספר, ושוטרי� יהודי� ששהו בעיר לצור� תפקיד�

, גל פאר" (משטרה המעולה"ו בשרת, 17 ) שוטרי� יהודי�  שמרבית� 20 –בי� התושבי� הייתה קבוצה של כ . היה קט�

מפי משפחת אלקיי� , מאיסו� נתוני� על תושבי� ושוטרי� יהודי� ששהו בבאר שבע בשנות העשרי� והשלושי�). 1979

שמות השוטרי� רוכזו על ידי ממקורות (מוזכרי� השוטרי� הבאי� , )ללא תארי�, באר שבע בתקופת המנדט(וחיר� דני� 

 ): לצור� התיעוד ההיסטורי,שוני� ומובאי� בזה לראשונה

 .היהודי הראשו� בהיסטוריה, מפקד תחנת באר שבע,  קצי�–יצחק הוז  .1

 . קצי� משטרה מעולה– יחיאל לנגר  .2

 . אהרו� חפ� מירושלי� גר בעיר ע� אישתו חיה ששימשה כגננת .3

 . בצלאל ויינשטיי� מירושלי� .4

 ).תקופת שרותו בנגבעל " על הסוס"כתב ספר . ( משה מולדבסקי מחדרה ניג� במפוחית .5

 .בית הזוג היה מרכז חברתי. הוא היה חצוצר�, שמואל נק ורבקה אישתו .6

 . משה בוכהלטר מפתח תקווה .7

 ").הקצי� מיטלמ�"כתב ספר . (הצטיי� ברכיבה על סוסי�.  פנחס מיטלמ� מחדרה .8

 . פורת מאשדות יעקב .9

 . יחזקאל מזרחי .10

 בכר�.  מ .11

 :� של שוטרי� יהודי� בבאר שבע בתקופה זומזכיר שמות נוספי) 1979(איל� גל פאר  

ובתקופת המאורעות של שנות , משה גורדו�, משה רוזנפלד שנשא את יהודית בתו של המוכתר היהודי בבאר שבע .12

לאחר רציחתו הבריטי� רדפו . די� אלקסא�)בידי הכנופה של עיז א, על הרי הגלבוע, השלושי� נפל על משמרתו

 ).1981, גל פאר(סולה את הכנופיה ביתר שאת עד לחי
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  פפר .13

  יוס� רוזנצוויג .14

 .פל� .15

 . יוס� ליכטנשטיי� .16

 . קופ .17

 ).א"נפל על משמרתו בת( גולדמ� נחו� לימי� קצי�  .18

 שי�  .19

 ):1974, השוטר העברי בתקופת המנדט( היו 20 –שוטרי� נוספי� ששרתו בבאר שבע והנגב בשנות ה 

 .1922 –ש ב " לב"המשטרה המעולה"הגיע ע� חיל החלו� של , אברה� בנדל .20

 . מתאר את הסיורי� בקבוצות ויחס הכבוד שרחשו הבדווי� לשוטרי�, וורמ� אהר� .21

 .ניג� בחצוצרה, "המשטרה המעולה" ע� 1922 –הגיע ב ) ללא תארי� (דוד לנטשנר  .22

הגיע במרד� אחר שודדי� עד , רוכב גמלי�, "המשטרה המעולה" ע� 1924 –הגיע ב ) 1967, קליר(נחו� קליר  .23

 . רשרשאו�

 1933 – שני� בנגב והיה בי� אחרוני השוטרי� היהודי� שפינו את הנגב ב 6שירת ) ז"תש, ברסלבסקי(אברה� כה�  .24

המשי� כה� , לאחר שחרורו מ� המשטרה. הוא שירת בפלוגת רוכבי הגמלי� בנגב ואהב את הנגב בכל נימי נפשו

הוא היה מוכר בקרב הבדואי� .  ודאג לביטחונ�ללוות ולאבטח שיירות של קודחי� יהודי� המחפשי� מי� בנגב  

ה אל חפיר השתפ� בפני חברו 'באחד מסיוריו בעוג. וזכה להערכה רבה על עוז רוחו והשתלבותו  בא אורח חייה�

זוהי אהובה לא יפה . הרי הייתה זו אהבתי לנגב, א� אהבתי פע� אהבה עששה עד כלות כל הכוחות:  באומרו

). 58עמוד , ז"תש, ברסלבסקי". (אבל אהובה משגעת, ה ללא כחל וסרק ולבושת סחבותאהוב, לא מבריקה, ביותר

 .א לג� יבנה" נורה  ונהרג ממארב בדרכו מת18.10.38 )ב, א�, תוכניתו הייתה לקשור את גורלו בנגב

 

רבו לעבור השוטרי� היהודי� ס. ירדני)ושוטריה הועברו ללגיו� העבר , 1926בשנת , "המשטרה המעולה"כאשר פורקה 

חלק הועברו , חלק הוצבו במשטרה הרגילה בנפת באר שבע. לשרת בעבר הירד� בהשפעת יצחק ב� צבי והנהגת הישוב

שהיוו כמחצית מ� האוכלוסייה ,  שוטרי� יהודי�81שבע ) היו בנפת באר1925בשלהי . וחלק התפטרו מ� החייל, צפונה

 ).1985, גל פאר(וטרי� יהודי�  ש8ש " נותרו בב1926בשלהי . היהודית הבוגרת בעיר

 

באר שבע העברית הייתה שקטה והיחסי� בי� תושביה היהודי� לבי� תושביה הערבי� היו טובי�  , 20 )בשנות ה

הדווי� עסקו בענייניה� . שהשפעתה לא  פסחה ג� על הנגב, למרות הלאומנות הפלסטינאית, ומועילי� לשני הצדדי�

 .וחיפשו את תועלת� החומרית

ש  "דאגה זו גברה לאחר ביקורו בב. חוסייני)אמי� אל' די� בנגב היו מוטרדי� מ� ההסתה הלאומנית של המופתי חגהיהו

 .שלא הגיעה לכדי אלימות, ביקור שעורר את העוינות הערבית בנגב, 1922 –ב 
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באקדחי� בני הקהילה התאמנו בסתר בשימוש . הקהילה היהודית בבאר שבע קנתה בסתר שבעה אקדחי� מירושלי�

לא ידוע על צור�  מצד הקהילה היהודית ). 1979, גל פאר(ברחובות " השומר"שהיה בעבר איש , בהדרכתו של יהושע תור�

הרגשת חוסר הביטחו� באה לידי ביטוי ג� בתלונת� של נשות השוטרי� היהודי� על הורדת . להשתמש בנשק זה להגנתה

שהיה העיתו� , "קול מנגב"התלונות פורסמו בעיתו� . במרחבי הנגבכשבעליה� עבדו , השומר ששמר על בתיה� בלילות

 .באופ� חד פעמי, 1926בערב חנוכה , העברי הראשו� שיצא לאור

שורה של חנויות "דווח בעיתו� על ). ז"תרפ, קול מנגב(שוטרי� ונשותיה� השתתפו בעריכת העיתו� וא� כתבו מאמרי� 

שג� היא אינה טומנת יד בכיס , המשטרה האזרחית שלנו"וכ� על ". תועליה� שלטי� עבריי� וג� לשכת מסחר עברי

ומעניי� לציי� כי במש� השנה הזאת לא קרו שו� ". ומשליטה את הביטחו� הציבורי בי� הבדואי� הפראי� ביד חזקה

� יהודי� דווח על עליה� בדרגה של שוטרי, "קול מנגב"בעיתו� .  מקרי שוד ורצח מלבד אי אלו מקרי� יוצאי� מ� הכלל

בעיר נפתח מועדו� ריקודי� וחברי התזמורת היו . כתב שיר, "שדה שושני�"שכינויו היה , ותיקי� והסמל משה רוזנפלד

היות והתעיה "שבע וטענה כי )פנתה התאחדות השוטרי� העברי� בבאר, בשל מיעוט הנשי� היהודיות. שוטרי� יהודי�

 ועלולה …)בכל המובני�(קרר אות� ועולה לה� בדמי� מרובי� התמידית בסמטאות האפלות בלילות החור� עלולה ל

א� ה� שקפו את , אמנ� הכתבות היו בעלות נימה הומוריסטית". לגרו� להתרבות נשואי תערובת ולהתנוונות הגזע העברי

 .המציאות של הישוב היהודי והשוטרי� בנגב

היו , שרק מעטי� מה� היו בעלי משפחה, יישבי�קומ� המת. וחינוכית, ש היו דלי� מבחינה חברתית"חיי היהודי� בב

. המשפחות היו בעיקר� של סוחרי� ושל שוטרי�. מלוכדי� וכל אחד תר� מיכולתו לקיו� חי קהילה בעלי צביו� יהודי

 .שבע בגפ�)השאר חיו בבאר

 

. שבע) בבארה� חיזרו אחר שתי הנערות היהודיות היחידות שהיו. השוטרי� היהודי� השתלבו היטב בקהילה הקטנה

 .ג� ה� עברו למרכז האר�, א� עד מהרה, ילידת המקו�, אחד מה� משה רוזנפלד התחת� ע� יהודית גורדו�

גורדו� ושניידרובי� שניהלו את תחנת : נותרו המשפחות. שבע עוד יותר) הצטמצמה הקהילה היהודית בבאר1928בשנת 

משפחת חיר� דני� ושני שוטרי� , ב� ציו� וניסי�,  מחברו�שני חייט�, משפחת תור�, משפחת קולודיצקי החנווני. הקמח

 .אליה� הצטרפו מעת לעת קבוצות עבודה יהודיות). 1985, גל פאר(יהודי� 

פינתה , 29.8.29 –ב . שבע בבתיה� תחת שמירה משטרתית)הסתגרו יהודי באר, ט באר�"ע� פרו� מאורעות תרפ

 .שהיה מנת חלק� של יהודי חברו�, ובכ� ניצלו יהודי העיר מ� הטבח) בפע� השניה(המשטרה את אחרוני היהודי� בעיר 

 11ש "נמנו בב, 1931במפקד של שנת . ג� מספר השוטרי� הצטמצ�.  חזרו יהודי� בודדי� לעיר1929לאחר פרעות 

ו פקידי� אלה היו עובדי מדינה א). 1979, אטינגטו�( מ� האוכלוסייה בעיר 0.37%שהיוו ,  נשי�6 )ו,  גברי�5, יהודי�

 .שעסקו ברכישת קרקעות מטע� הכשרת הישוב והקר� הקיימת לישראל

השהות במקו� נידח ומנותק תאמה את ". חכי�"הוא נקרא ה, ר בצלאל לוי ומשפחתו"שבע שירת הוטרינר ד)בבאר

כניס החליט לה, כאשר גילה את מחלת הפה והטלפיי� בעדר שהועבר מחברו� לעזה, 1931בשנת . אישיותו ההרפתקנית

הוטרינר הפצוע נותר נכה . אשר נעלמו ע� עדר�, י הבדווי� בעלי העדר"ר לוי ע"באותו יו� נפגע ד. את העדר להסגר

היה בי� , שבילה את ילדותו בבאר שבע, בנו גרשו� לוי, לימי� . בהשאירו את משפחתו בחוסר כל, 1931 –ונפטר ב 

 ).1981, ל פארג (8  )במסגרת חטיבה, הפורצי� לעיר במלחמת השחרור

הסח� הלאומני הפלסטיני הטיל את צלו ג� על הנגב ומערכת היחסי� שהייתה מושתתת על אמו� בי� יהודי� לבדווי� 

ההמו� הנזע� כילה את זעמו ברכוש היהודי .  עזבו את באר שבע כל יהודיה19.4.1936 –ב , בתקופת המרד הערבי. נפגמה

 .שנותר בעיר
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 כאלחוטאי� בתחנות ובנקודות המשטרה במרחבי הנגב ג� לאחר שכל התושבי� שוטרי� יהודי� המשיכו לשרת

, הוא מעיד). ללא תארי�, ריטוב(ה אל חפיר ' הוצב השוטר אברה� ריטוב בעוג1938בשנת . היהודי� פונו מבאר שבע

ה עדותו בתחילת מאמר זה כבר הובא. שבסמו� לה� היה מחנה של קודחי בארות יהודי� בראשותו של אברה� אילני

על ידי כנופיות בדווי� ואת סיפור הצלחתו  , 1938בשנת , ש"באשר לכיבוש תחנת המשטרה בב) ללא תארי�, ריטוב(

 .ה'שהונחת בסמו� לנקודת המשטרה הכבושה בעוג, לחמוק ע� נשק� של השוטרי� במטוס בריטי

הכנופיות השתלטו ). סמו� לערד(אלזוירה ששימש כאלחוט� בנקודת , ששמו אינו ידוע, ששו� בר צבי שמע על שוטר יהודי

, כעבור זמ� מה הוא הוחזר על ידי השיחי� הבדווי� כמחווה של פיוס ותמיכה בשלטו�. על הנקודה בזויר וחטפו אותו

שלא נמצא לו בסיס עובדתי והגעתי לשיח , ניסיתי להתחקות אחר הסיפור האחרו�. מחשש לפעולת נק� של הבריטי�

, גבועה) (נה'אלג( במשטרה באלזוירה כרוכב גמלי� 1938ששירת השנת , )100כב� (שבט גבועה סלמא� גבועה מ' חאג

ששמע על , אשר הודיע לה�, ממוצא עיראקי, בש� ברו� סלי�, הוא מציי� ששירת אתו בנקודה אלחוט� יהודי). 1996

לא לשו� נקדות משטרה נוספות הוא טוע� שהכנופיות לא הגיעו אליה� ו. על ידי הכנופיות, שבע באלחוט)כיבוש באר

מרבית האלחוטני� בתחנות המשטרה , לדבריו. שוטר יהודי בש� שוקדי, היה מחלי�, שלשוטר האלחוט, הוא מציי�. בנגב

 .מלבד� לא היו יהודי� נוספי� במשטרה בנגב. היו יהודי�

, � בדווי� בתחנות הפכה למסוכנתלאחר ששהות יהודי� בי , 40 –בנקודות היו שוטרי� יהודי� אלחוטאי� ורק בשנות ה 

. הוא זוכר היטב את השוטר סלי� ברו� באלזוירה. ,שהוכשרו במיוחד על ידי הבריטי�, י בדווי� צעירי�"הוחלפו ע

שני הבדווי� לא הכירו יהודי� נוספי� ). 1996, יל'אל עג(לדבריו לא נכבשה שו� נקודת משטרה בנגב מלבד באר שבע 

 .לא ידעו לדבר ערביתבשמותיה� כי האלחוטאי� 

את מקומ� תפסו בדווי� צעירי� שגוייסו בגיל צעיר מאוד . ג� לא כאלחוטאי�,  לא שירתו יהודי� בנגב1938אחרי שנת 

 ).1996, אבו רביעה(הקנו לה� השכלה בסיסית והכשירו� כאלחוטאי� , למשטרה

 דונ� קרקעות 40,000 –מעל ל ,  את חייה�באמצעות שליחי� שסיכנו,  רכשה החברה להכשרת הישוב1937 – 1934בשני� 

, בסיס לתנופת ההתיישבות בנגב, כעבור זמ�) ו"ד או תשמ"תשמ, גל פאר( שבע ) דונ� בסביבות באר2500מתוכ� , בנגב

 .שסייעו לאחיזתנו בנגב ע� קו� המדינה, שבזכותה נקבעו עובדות

 

 :דיו�

 

 העותומנית –בשתי התקופות , פעול של כוחות המשטרה בנגבנית� לראות בבירור כי היו הבדלי� מהותיי� במבנה ובת

 :הקשורי� זה לזה, הבדלי� אלה באו לידי ביטוי בארבעה היבטי� עיקריי�. והמנדטורית

 .בשתי שיטות הממשל, תכלית קיומה של המשטרה

 .בשתי התקופות, ההרכב האנושי של השוטרי�

 .בשתי התקופות, ההרכב הפיקודי של המשטרה

 .נות וטכניקות שיטורפריסת תח
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, הרצו� לקיי� ולהוכיח בעלות על הנגב: יש מרכיב אחד משות�, בתחו� תכלית קיומה של המשטרה בשתי שיטות הממשל

השתמשו הבריטי� במשטרה , בעוד התורכי� השתמשו במשטרה כיחידת עונשי� והפחדה, אול�.  המיושב בדלילות

 . טו� נוספו תחת השלטו� המנדטורי ג� אלמנטי� של שיטור קלאסי מערבילתפקיד של קיו� השל, כלומר. למניעת עבירות

שעבור� , בניגוד לתורכי�. ההרכב האנושי של המשטרות נגזר מהתכלית שהגדירו התורכי� והבריטי� למשטרותיה�

א הבריטי� ראו בכוח המשטרה ג� אלמנט הפותר בעיות ג� לתושבי המקו� ול, המשטרה הייתה חלק משלטו� הכיבוש

הבריטי� השתיתו את השכבה הנמוכה . המשטרה העותומנית הורכבה משוטרי� תורכיי� בלבד.  רק מקיי� את השלטו�

עד רמה , מתו� אמונה שיש לתת לילידי� לפתור את בעיותיה� בעצמ�,  ערבי� ויהודי�–של השוטרי� על ילידי המקו� 

יש להזכיר כי בשתי התקופות היו שוטרי� בנגב ). ולמשל הוד(בדומה לאופ� שבו שלטו בקולוניות אחרות , מסוימת

בתקופה המנדטורית שירות משטרתי בנגב נחשב לעונש עבור השוטרי� שלא היו ילידי . שנחשבו מושחתי� וגסי רוח

 .    ה� עשו כל מאמ� לעבור לשרת במרכז האר�.  המקו�

המעורבות של פיקוד זוטר .  טו� המרכזיבשתי המשטרות הפיקוד העליו� היה של נציגי השל, בתחו� הרכב הפיקוד

הבאת , לדוגמא(התורכי� לא אפשרו לפיקוד זוטר לצמוח מילידי המקו� .   בתפעול ארגוני כמעט ולא הייתה קיימת

כדר� לשמור על יחסי� , לעומת�, הבריטי�).  למרות שבעיני הבדואי� הוא נחשב לנחות מה�, מעזה, שחור עור' שאוויש'

ג� יחסיה� ע� . י� תפקידי� ודרגות של פיקוד זוטר'נתנו לבני השיח, סייה הבדואית המקומיתטובי� ע� האוכלו

הבריטי� ידעו שנאמנות� , יחד ע� זאת.  שבע התמנה מפקד יהודי) לתחנת באר)המיעוט היהודי באזור זכו להכרה 

הודי�  הייתה להנהגת הראשונית של הבדואי� הייתה לשבטיה� ולמשפחותיה� ואילו נאמנות� הראשונית של הי

 .היישוב ששלחה אות� לתפקיד וא� מימנה חלק משכר�

בתחו� פריסת תחנות וטכניקות שיטור נית� לראות הבדל ברור בשימוש שעשו הבריטי� במשטרה מול זה שעשו 

. �במזיגה של סיורי� ומשלחות עונשי, שיטת השיטור התורכית הייתה  מבוססת על פעולה בכוחות גדולי�. קודמיה�

מספר תחנות . עבודת משטרה שגרתית לא היוותה מרכיב מהותי בפעילות הכוח. הוקמו מצודות על קו המדבר, לגיבוי

השלטו� עשה ניסיונות ליישב את הבדווי� ביישובי קבע . המשטרה הקבועות היה מצומצ� וכ� ג� הכוחות שפעלו בה�

 .על מנת לפקח ולשלוט עליה� ביתר קלות, בנגב המערבי

 :השיטה האנגלית הייתה מושתתת על שיגרת עבודה בשני אלמנטי� עיקריי�,  ת זאתלעומ

בכל מרחבי הנגב והפעלת סיורי� קבועי�  ביניה� של פלוגת גמלי� ,   פיזור תשתית בשטח של נקודות משטרה)האחד 

 .יותלהגביר בטחו� וכדי שהמשטרה תוכל להגיב מהר להתרחשו, כל זאת כדי להמחיש שליטה). אנה'הג(

הפעילו הבריטי� כוחות , בנוס� לנקודות המשטרה:   החזקת מיליציה היכולה לטפל במשברי� של סדר ציבורי–השני 

אביו " (המשטרה המעולה"את , בשנות העשרי�, תחילה הקימו. שפעלו לאור� הגבולות ובאזורי הספר, מרוכזי�

 . ירדני)ספר העברולאחר מכ� ארגנו את חיל ה, )כיו�' משמר הגבול'המנדטורי של 

 

.  מבנהו ואופיו–אחרי קו� המדינה , בצורה מכוונת ולא מכוונת על השיטור הישראלי בנגב , מורשת זו השפיעה רבות

המשטרה בנגב ינקה רבות מ� המשטרה המנדטורית א� . שורשיה של משטרת ישראל נעוצי� בתקופה שלפני קו� המדינה

נית� לבחו� השפעות אלו . הפריסה והפעילות המרוכזת בשטחי� פתוחי�מבחינת , לא התנתקה מ� התפיסה התורכית

 .בהתא� לארבעת הרבדי� שנבדקו קוד� לכ�

. שנגזרה מהחוק המנדטורי, תכלית קיומה של המשטרה באה לידי ביטוי בפקודת המשטרה, כמו כל משטרת ישראל

: רותי משטרה בשתי שיטות ממשל שונותנוצר צור� להיער� למת� שי, בפועל. לא השתנתה תכלית המשטרה, לכאורה
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שירותי המשטרה רגילי� שניתנו לאוכלוסייה היהודית ושירותי המשטרה בכפו� לממשל הצבאי שניתנו לאוכלוסייה 

 .הבדואית בנגב

היו המש� ישיר ותולדה של המצב , הבעיות בתחו� ההרכב האנושי של השוטרי� במשטרת ישראל הצעירה בנגב

� הזעומה ואיכות� הירודה של השוטרי� היהודי� ממשטרת המנדט והעדר רצ� של שיטור עברי כמות. במשטרת המנדט

ח שנתי של "דו(שהתקשו בשפה העברית , בלתי מתאימי� לתפקיד�, חייבו את המשטרה להתבסס על עולי� חדשי�, בנגב

אימצה משטרת ,  בדומה לבריטי�). 1996, אבני(ועל שוטרי� שהובאו ממרכז האר�  ) 1996,  אבני; 1949, משטרת ישראל

השיטור הישראלי הצעיר בנגב .  ישראל בנגב את השיטה הבריטית של שילוב בדואי� ומיעוטי� אחרי� כשוטרי� בנגב

ברמת ההתארגנות , במש� שני�, שיפגעו, קשות" מחלות ילדות"הנגב עתיד לסבול מחסור בשוטרי� ותיקי� ועתיד לעבור 

מציי� ) 1996(אבני . וטרי� ובאיכות השרות המשטרתי שנית� לאוכלוסייה בנגב המתעוררברמת� המקצועית של הש, שלו

 .  היו מסוכסכי� ומפורדי� וסרבו לצאת לפעילות ע� מפקד התחנה שלה�, שבע)השוטרי� בתחנת באר, 1950כי בשנת 

 

 

אויה לשמה של קציני� ר, פיקודית ומקצועית, ג� ההרכב הפיקודי של המשטרה הישראלית בנגב סבל מהעדר תשתית

בלית , תשתית הפיקוד שעליה התבססה משטרת ישראל בנגב לא הייתה מקצועית והסתמכה. יהודי� במשטרת המנדט

טוע� כי בשנותיה ) 1996(אבני . שהובאו ברוב� ממרכז האר�, ל ומבוגרי הצבא הבריטי"על קציני� שיובאו מצה, ברירה

קציני� , לטענתו. הארגוני והפיקודי,  לא מסודר ולא מקצועי במישור האישימשטרת ישראל פעלה בנגב באופ�, הראשונות

)מציי� כי באר) 1992(של משטרת ישראל ' ספר המפקדי�'. שהובאו לנגב ראו בה תחנת ביניי� הכרחית כדי להתמקצע

, שגויס, הב יצחק י– התמנה מפקד תחנה שצמח בעיר 1959 )רק ב. שבע לא הצמיחה מקרבה מפקדי� במש� שני� רבות

 .1950 )ב, שבע)לתחנת באר

 

. נוצר מצב דיכוטומי בו המשטרה הייתה צריכה לפעול בשתי שיטות ממשל, בנושא פריסת תחנות וטכניקות שיטור

, שאימצה לעצמה את הפריסה, המשטרה הישראלית.  התורכית והבריטית ג� יחד–דיכוטומיה זו ינקה משתי השיטות 

א� ללא הכוחות שהיו אמורי� לפעול , פעלה בנגב בשיטת הפריסה התורכית, דטוריותשיטות העבודה והפקודות המנ

 ). 1996, אבני(במרוכז לטיפול בבעיות קשות במרחבי הנגב 

הממשל , בדומה לתפיסה התורכית. משטרת ישראל לא נערכה במגזר הבדואי והשאירה את הטיפול בו לממשל הצבאי

ובדומה לתפיסה הבריטית ננקטו צעדי� לחיזוק ', אזור הסייג'אזור שנקרא הצבאי ריכז את האוכלוסייה הבדואית ב

 ). 1996, בר צבי(י� והפיכת� למנהיגות מקומית 'מעמד� של השיח

ההתיישבות . בדומה לתפיסה הבריטית של הצבת נקודות משטרה בריכוזי ישוב, במגזר היהודי פעלה משטרת הנגב

שהפכו ,  הוקמו שמונה נקודות משטרה60 )עד שנות ה. קודות המשטרה באזורהיהודית בנגב היוותה את הבסיס להקמת נ

 .לתחנות

 

היו קיימי� ג� בתקופה , ע� קו� המדינה, שרשי הבעיות עמ� התמודדה משטרת ישראל הצעירה בנגב, לסיכו�

רק .  מכ�אימו� התפיסות של משטרות אלה הנציח את הבעיות שני� רבות לאחר. העותומנית וג� בתקופה הבריטית

 . שינוי מהותי של אופיו של הנגב והפיכתו לאזור מיושב הביאה למציאת דרכי� לפתרו� בעיות אלה
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