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 התייחסות לטיוטת ספר המפכ"ליםד.  
 

 יחידת ההיסטוריה –אל: משטרת ישראל 
 מצורפים בזה :

 
                                                      תיקונים(. –תוספות  –התייחסותי לחומר שהוצג לי  )כולל הערות * 
 בה מודגשים אותם תפקידים/מעשים שלהערכתי נכון שיופיעו –ורות חיים ק* 
חוברת *                                                               או חלקן( בפרק של "היום שלאחרי".)כולן   

  יש פירוט הקשור להתפטרותי מהמשטרה . בה  –"אזרחים למען המדינה" 
 פשוט לידעתכם )חומר שביחידת היסטוריה של המשטרה מן הנכון שיהיה בו(.  

 
 בברכה ,

 הרצל שפיר      
 

 "נדבך על נדבך"
 
 ( לאחר : "מאוחר יותר נישא לאשתו השנייה סיגלית" , הפסקה הבאה צריכה  2. )עמוד 1

 –להיכתב כלהלן     
 עם שחרורו משירות סדיר , הוצב כמ"פ בחטיבת חי"ר מילואים. כעבור   1950בשנת     
 חודשיים כבר זומן למילואים לאמון פלוגתו. מאחר והיתה זו בין פלוגות המילואים     
 האש המסכם   –הראשונות בצה"ל שנקראו לאימון , לאחר מלחמת השחרור , לתרגיל     
 מה"ד, שהתרשמו עמוקות מרמת האימון שהושגה , וביקשו  הופיעו הרמטכ"ל וראש     
 לעבור מיד  -מהרצל שפיר להתגייס לשרות קבע , ונתנו לו הצעה "שלא ניתן לסרב לה"     
 שעבר קורס מגד"ים. 21לקורס מגד"ים, והוא איש מילואים יחידי ,בדרגת סגן , בן     

 
 –ברמות השונות. בלטו במיוחד והחל לשרת בקשת רחבה של תפקידי פיקוד ומטה     
 יכולתו לתת פתרונות מהירים לבעיות בשטח , נטייתו לחשיבה אסטרטגי ולראייה כוללת   
 מעמיקה.   
 
 
 ( , התחלת הפסקה , יש לתקן כלהלן:3. )עמוד 2

 "לאחר ששירתתי כקצין המבצעים של פיקוד הדרום.. )ההמשך כמופיע בחוברת , אך יש   
 ת "כל זה אחרי שכבר הייתי קצין המבצעים של פיקוד הדרום" ]משפט  למחוק בהמשך א   
 זה מופיע כבר לעיל[.   
 לדברים  בסיס י לדברים שעשיתי.."  צריך להיות : "היה חיקו( במקום "היה 6)בשורה    
 ( ומפקד אוגדה".7שעשיתי אחר כך , ברמות של מפקד חטיבה )חט' טנקים   
 
 ביקה שפיר  :( בהקשר לבן ,צ3. )עמוד 3

 , כתוצאה מפציעתו במלחמה".  1988 -לאחר "והקים משפחה לאחריה , אך נפטר ב    
 
 ההשכלה.. חסרה פסקה בנושא 4

 .1סעיף  –ממליץ להוסיף פסקה כזו. ראה "קורות החיים"     
 

 "1"שוטר מס.
 )המשך כפי  התחנות . שורה שנייה צריך להיות : " ולכן התחלתי לבקר וללמוד מרמת 5

 שקיים( , ואחרי כן עברתי לרמת המרחבים והמחוזות".    



 ( בפסקה על עיקרי תכנית תירוש , היו היעדים )יש להוסיף( :6. )עמוד 6
 * "תכנון פריסת המשטרה במגזר הערבי" ;     
 * מהפכה ארגונית ואיוש מחדש של כלל מערך ההדרכה" ;    

 הקמת ביה"ס לכושר מבצעי" ;-תוספת כלים בסיסיים "בארגז הכלים של השוטר"       
 "אמרתי חברה לא יכול להיות -"ביה"ס לנהיגה משטרתית" , )וכאן להוסיף (      
 מיותרת. 7(.     ולכן כל הפסקה הבאה בעמוד 7שהשוטרים.....)מעמוד        

 נה" )שת"פ עם מינהל מקרקעי ישראל; * תאום פעילות למניעת גזל אדמות המדי   
 מ.י.(. –משרד הפנים; מג"ב       
 * שת"פ עם הציבור , הרשויות המקומיות , המשמר האזרחי.     
 
 .  יש להוסיף :7

 " הרצל שפיר הביא למשטרה קצינים בכירים מצה"ל שהשתלבו לשנים רבות במשטרה ,    
 שימש כראש שירות בתי הסוהר( , גבי נגל )אגף   גבי עמיר )שהיה מפקד מחוז וכן –כמו       
 התיכנון וארגון( ,אסף חפץ  )ששימש ברמות השונות במשטרה , כולל  כמפכ"ל.  צירופו        
 בורג(. –למשטרה , לאחר שהיה מפקד הימ"מ , נעשה למרות התנגדותו של השר      

 
 ת כספים למוסדות דת שלא כדין"( ,לאחר "העימות בין השר למפכ"ל.......בהעבר8. )עמוד 8

  –יש להוסיף: ")אגב , בעל התפקיד שעסק בנושא במשרד הפנים , עם העלאת הנושא     
 נעלם לחו"ל(. כן כלל התיק ידיעות , לא בדוקות על אישים ומפלגות.                     
 רות מעשיות".היה זה תיק ידיעות ראשוניות שלא החלו בו עוד חקי                     

 )ההמשך כמופיע בחומר(.    
 
 ( הפסקה האחרונה , המודגשת :8. )עמוד 9

 י ולא דמוקרטי".פוליט"אדוני השר , זהו אקט   -* שורה רביעית , צ"ל     
 ".  חשדותמאחר והחומר מכיל "...–* שורה חמישית , צ"ל     
 "...בדעתך שאעשה כדבר הזה. המשטרה פועלת בהתאם לחוק. –*  שורהאחרונה , צ"ל    

 הייתי בהלם".                                    
 

 –( , הפסקה הראשונה , לאחר השורה הרביעית 9. )עמוד 10
 ישראל  דין מהשורה הראשונה ב-"....גיבוי הולם.  )הוסיף(: "היו פניות של מספר עורכי      
 הבעיה איננה    -שהציעו להרצל שפיר לפנות לבג"צ. אך הרצל שפיר סירב, והסביר       
 חזרה לתפקיד אלא היכולת לקיים אמינות עם משרד הפנים וראשיה".      
 לאחר התפטרות הרצל    -"תיק אפרסק" , שהיה עדיין תיק ידיעות בלבד ,   ):)בהמשך      
 חקירה.-שפיר , לא הבשיל לכדי תיק     

 
 ""היום שאחרי

 
 . אני מצרף קורות חיים.  ציינתי בצבע אדום אותם נושאים / מעשים , שלהערכתי כדאי  11

   –לבחון לצרפם )כולם או חלקם( לפסקה זו.  יש לזכור כי דווקא לאחר עזיבתי את מ.י.       
 ים שגומרים את השירות( , הוטלו עלי תפקידים  )שלא קורה בדר"כ עם מפכ"לים אחר      
 רבים ע"י הממשלה ומערכת הביטחון/צה"ל.       

 –אירועים בתקופת ה.שפיר  –( 10)עמוד  12
 פיענוח הרצח הכפול. –יש להוסיף : * "בר בקר"      

 
 בברכה ,

 הרצל שפיר       



 המשטרה במגזר הערביה.  
 

 אל: פיני יחזקאלי

 גרשון הכהן דע: * אלוף

 * פרופ' ארנון סופר

 מאת: הרצל שפיר

 

 – 10עיונים בביטחון הלאומי גיליון מס.הנדון: 

 משטרות עירוניות במגזר הערבי בישראל         
 פיני , תודה על שליחת הסקירה לעיוני.

 

 * הסקירה עוסקת בנושא חשוב בצורה מקיפה ומפורטת . ניתן מידע רב ועניני.

 על הסקירה: הערכה כללית   

 הנימוקים נגד הקמת משטרות עירוניות במגזר הערבי , מוצגים בעיקר על רקע בחינת תחומי    --   

 –הביטחון וקשרי החוץ של ישראל , והסיכום כפי שמופיע בסוף הסקירה        

 " בהקמת שיטור עירוני במגזר העירוני בישראל יש אלמנט משמעותי של הימור על תחום הביטחון        

 הלאומי" ... "מחיר הכישלון גדול מיכולתה של המדינה לשאתו ולהתאושש ממנו".         

 ים סיכום העבודה שם דגש על ההשלכות על הביטחון הלאומי , אך הסקירה עוסקת בעיקר בהיבט  --  

 תיאורטיים ובסקירה היסטורית )סקירה טובה כשלעצמה( , ובסוף במספר דפים מצומצם ביחס ,      

 מתייחסת הסקירה לנושא הביטחון הלאומי.      

 .  ועל כך אפרט בהמשך.אני חולק על הסיכום 

 

 –ארשה לעצמי להעיר / להאיר על הסקירה 

 ":"הדמוקרטיה. נושא א

 

 –( הרקע בסקירה 1    

 "פשרות בין עקרון הליברלי לבין עקרון הרוב"; –)א( בסקירה מוגדרת הדמוקרטיה , בין השאר         

 "ממשל דמוקרטי מהווה מנגנון וויסות של אינטרסים שונים בין מגזרים שונים באוכלוסייה";             

 דמוקרטיה מאפשרת לכל המיעוטים להשתתף בשלטון".             

 ( ובהמשך נאמר "ברגע שרוב קיבל החלטה הוא יכול לכאורה להשליטה בכוח בעזרת המשטרה )ב        

 תוך התעלמות משלטון החוק וגם תוך כדי פגיעה במיעוט"                   

    

 –( התייחסותי 2    

 )א( בישראל להגדרת הדמוקרטיה יש משמעות רבה , במיוחד כאשר מגדירים לידה גם את         

 "הביטחון הלאומי". להגדרה כזו יש משמעות פוליטית .             

 )ב( הגדרת הדמוקרטיה , כפי שמופיעה בסקירה , לא קיימת בישראל.        

 * אין בהכרח פשרה בין העקרונות.             

 * אין בהכרח מנגנון ויסות של אינטרסים שונים.             

 משתתפים בשלטון. * המיעוטים לא             

 כמו שאין הגדרה מוסכמת של "הביטחון   )ג( אין בישראל הגדרה מוסכמת של "דמוקרטיה",        

 הלאומי". קיימת הגדרה המקובלת על רבים :             

 מוסדות  חברתי בו  ניתן השלטון בידי נבחרי העם באמצעות  –משטר מדיני   -" דמוקרטיה             

 הנבחרת על ידם , ובו מובטח שוויון ( והממשלה)כנסת ; פרלמנט ; בית נבחרים וכדו' נבחרים            

 זכויות לכל אזרח להציע ולהביע דעה ולבחור את נבחריו באופן חופשי".            



 -ויש המגדירים בקיצור            

 סדר מדיני המעניק ביטוי מרבי לרצון האזרחים , במסגרת החוק ותוך שמירה על                    -" דמוקרטיה             

 זכויות האזרח".                

 המגזר הערבי ; המגזר   –אך כאשר יש  אינטרסים מפלגתיים , או לפי מגזרים מובהקים )כמו             

 "דמוקרטיה" תוצג באופן שונה. -י ;  קיצונים מימין ומשמאל(, ההגדרה שלהם להחרד            

 ( )ב( לעיל.1)ד( האמירה החמורה ביותר  בסקירה , מצויה לדעתי בסעיף        

 זו החלטה  –כאשר הרוב מקבל החלטה , לפי שלטון החוק ותוך אישור יועץ משפטי             

 בצעה. במידה וההחלטה איננה חוקית )תוך התעלמות משלטון החוק( אסור  חוקית ועל המשטרה ל           

 למשטרה לבצעה. המשטרה חייבת לפעול בהתאם לחוק.            

   

 ושא "הביטחון הלאומי"  ב. נ

 
 ( ניתן הסבר על "מהו ביטחון לאומי" תוך ציון הגדרתו של אלוף טל וכן הסבר על  35(  בסקירה )ע' 1   

  זה הסבר לא מספק ולא מדויק. הפוגם בניתוח של ההשפעות על "שלושת האסכולות".          

 הביטחון הלאומי.         

 

 , הנכללים בהערכת המצב הלאומית בה גם   תחומים -הכוונה כנראה ל –( "שלושת האסכולות" 2     

 "אסכולת ביניים" ,הם-ה קלסית" ומוגדר  "הביטחון הלאומי".  אין שלוש אסכולות. "אסכול         

 בחינת האיומים, ובהמשך במשמעויות   –בהכרח משולבים לתחום אחד. תמיד נדון , בתחילה          

 הלאומי.  –" בהכנת נושא הביטחון ביטחוני-הצבאי התחוםעל בנין הכוח והפעלתו. לכן זה מכונה "        

        

 " , יש תחומים נוספים שניתן לשייכם להערכת המצב  הלאומית.אין "אסכולה פוסט מודרנית         

 , נעשתה במועצה לביטחון לאומי הערכת  מצב לאומית . אני הייתי אז בצוות ההיגוי 2002)בשנת          

 הצבאי , יהיו תחומים נוספים : –להכוונת העבודה. שם נדונה האפשרות שפרט לתחום הביטחון          

 . ואכן העבודה, בהכנתה , כללה תחילה את כל התחומים כנ"ל.חינוך וחברה –כלכלה  –מדיניות          

 בתחומים :צבא  וביטחון והמדיניות ]ע"י משרד החוץ[ נעשתה עבודה מקיפה וטובה , באשר           

 היו בהכנת החומר בעיות עקרוניות ומעשיות רבות.   –חינוך וחברה[  –לתחומים האחרים ]כלכלה         

 כמו:  איזה פרמטרים יש לבחון בכל תחום , כאלה אשר ישפיעו על "הביטחון הלאומי" ? ; כיצד          

 פשרי מבלי שהנושא  לשקלל פרמטרים אלה ?  מי יהיה אחראי להכנת החומר ?  האם הדבר א        

 ייעשה בשגרה באופן שוטף ? ועוד.  בסופו של דבר הערכת המצב התייחסה בעיקר לתחום הצבאי          

 ולמדיניות ,ורק הוצגה האפשרות לטפל בעתיד גם בתחומים האחרים , אך זה מחייב עוד עבודה         

 מקדימה נפרדת(.        

 יש גם השפעה פוליטית וכן הבחנה מי הגוף המגדיר. ( בהגדרת "הביטחון הלאומי"3    

 כמו ההגדרות הבאות :                   

I. "הבטחת קיום המדינה ,גבולותיה, תושביה והגנה על האינטרסים החיוניים שלה " 

 ]הגדרה של צה"ל[.  

            IIהבטחת שלומה וביטחונה של המדינה , כמדינה יהודית דמוקרטית "        .  " 

 ] הגדרה פוליטית. אפשר גם : "...מדינה דמוקרטית לכל אזרחיה" וכדו'[                        

            III, ביטחונה    .      " הבטחת היכולת הלאומית להתמודד ביעילות עם כל איום על שלום המדינה 

 שלה". תושביה , גבולותיה  והאינטרסים הלאומיים                         

 המועצה לביטחון לאומי / הכנסת[. -] הגדרה אופיינית לרשות/מוסד מרכזי ,                       
 ( כאשר מדובר בתחום "ביטחון וצבא" חייבים להבין כי ההגדרה מקבלת בהמשך ביטוי מעשי ע"י:4   

 קביעת מדיניות הביטחון <     -       

 ון <קביעת תורת הביטח  -             

 קביעת ההפעלה : מטרות ויעדים , והמשמעויות הנובעות מכך על< -                  

 ארגון ותפעול צה"ל , השב"כ , המוסד , ומשטרת ישראל.  -                       



 לקחים ומשמעויות הנובעים –חוזר הנקבעת לפי : מסקנות -במדרג כנ"ל , קיימת מערכת של היזון       

 לקראת מערכה צפויה. –פנימי ; או  –מדיני  –מערכה מוגדרת ; מהלך צבאי   -ממצבים שבוצעו        

 אין שום משמעות בהגדרת "הביטחון הלאומי" באם זה לא מלווה בקביעת המדיניות , התורה ,       

 ההפעלה והארגון של הגורמים המבצעים.         

 

 הם : הביטחון מדיניות( היעדים המרכזיים של 5  

 *  אבטחת קיום המדינה, גבולותיה ותושביה.       

 *  סיכול ניסיונות הערבים להכריע את ישראל , הבאתם להכרה כי בכוח לא ישיגו הכרעה.       

 קיום משטרה עירונית במגזר הערבי תורמת להשגת היעד המרכזי השני כאמור לעיל ?-האם אי       

 

 

 סיכום :ג. 

 
 (  בסיכום הסקירה נאמר :1    

 " בהקמת שיטור עירוני במגזר הערבי בישראל יש אלמנט משמעותי של הימור על תחום הביטחון          

 הלאומי" ... "מחיר הכישלון גדול מיכולתה של המדינה לשאתו ולהתאושש ממנו".         

 אלה דברים חמורים שאין לקבלם.         

 

 בביטחון הלאומי , תוך ניתוח הגורמים   הפגיעהלביטחון הלאומי ואת  התרומהיגה את ( הסקירה מצ2    

 כיצד ניתן להתמודד בגורמים    –חברה .  חסרה כאן הקביעה והניתוח –כלכלה  –הבאים: ביטחון         

 תמנע. וזאת ניתן לבצע.והפגיעה תושג  התרומההמשפיעים כנ"ל כך ש       

 את היעד המרכזי השני של מדיניות הביטחון כאמור לעיל , הכרחי להקים את המשטרה  כדי להשיג         

 העירונית גם במגזר הערבי )בהנחה שמשטרה עירונית תוקם במגזר היהודי(. וזאת יש לעשות          

 בשלבים ובמתכונת דומה למשטרה העירונית במגזר היהודי )כולל הכפיפות למ.י.(.        

 יצוע לא יהיה קל , אך הכרח למצוא הדרך הנכונה ולבצע.  אי קיום משטרה עירונית במגזר  הב        

 יפגע בביטחון הלאומי. הערבי , בטווח המידי והארוך ,       

 

 ( על המתכונת , האפשרויות הארגוניות , שלבי הביצוע ניתן לדון בנפרד.3   
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