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גד קריר

לבסוף ביקש שנכין כמה מטרים של גדר לדוגמה
ולניסוי בסביבות חיפה והוסיף שייתכן אומנם
שהניסוי יצדיק את חששות המפקפקים בממשלה

החלטתו .

אך זה לא ישפיע על

( עדות דוד הכהן  ,יושב ראש ' סולל בונה ' ,
על דברי טגארט לפני ניסוי

הגדר ) 1

הקדמה
בשער

גדר הצפון הייתה אחד המיזמים הגדולים שבנה שלטון המנדט בארץ  -ישראל  .הגדר כונתה ' חומת

המאמר :

מבט ממזרח לעבר
הכפר טעטע והר

טגארט '  ,על שמו של סר צ ' רלס טגארט ) , (Tegartמומחה אימפריאלי למשטרה וטרור שהגיע לארץ -

אדיר בתצלום אויר

ישראל במחצית השנייה של המרד הערבי ( דצמבר

הצפון לאחר זיפותו

והמלחמה בטרור .

פברואר  , 1939ראו
הערה 4

שבהן הייתה להקים מערכת גדר בצפון הארץ  .הגדר נוערה להוות מכשול בפני הברחות נשק וחבורות

של קטע מכביש

( תודת המערכת למר

עמרי

ב 24 -

בינואר

1938

) 1937

כדי לייעץ בנושא ארגון מחדש של המשטרה

הגיש טגארט דוח שכלל עשרים ושמונה המלצות  ,והשלישית

מורדים ערביות שנהגו לחצות את הגבול הפרוץ מארץ  -ישראל לסוריה כדי להתארגן מחדש ולחזור

וו מקיבוץ אילון על הזיהו

,

אכ " מ 41ן1ן1 12ב] א

)

ולתקוף בארץ  -ישראל .

2

טגארט לא היה הראשון שהעלה את רעיון הגדר  .רוי ספייסר ) , ( Spicerמפכ " ל המשטרה  ,הוא שהעלה
את הרעיון בסדרת דיונים שקיים הנציב העליון ארתור ווקופ

 eבחודשים נובמבר  -דצמבר

) lauchope

~

 , 1936לאחר סיום השלב הראשון של המרד  ,מתוך הערכה שהמרד יתחדש  .ספייסר הציע להקים

מערכת שתכלול גדר וכוח מחיל הספר העבר ירדני שיסייר לאורכה .

3

ווקופ דחה את רעיון הגדר בטענה

שהיא יקרה מדי  ,ושלא ניתן יהיה להגן עליה כראוי  .הוא אישר רעיון אחר  -סלילת דרך פטרולים

( כביש

הצפון ) 4

ובניית תחנות משטרה חדשות לאורכה  ,ואלה אכן נבנו בחודשים פברואר  -אוקטובר

אני מודה לקק מוסקוביץ ' שתמכה במחקר  ,וכן לעובדי הארכיונים הבאים ל סיועם המסור באיתור מסמכים
לראובן קופלר מאצ " מ  ,למר אילן שטייר ולגב ' אורלי לוי מארכיון תולדות ה ' הגנה ' .
1
2

ר ' הכהן  ,עת לספר  ] ,תל  -אביב ] תשל " ד  ,עמ ' . 69
Palestine Police ' ,
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טגארט ; הכותרת רשומה בכתב

יד ) .

 the Reorganisation ofת1938 , ' 0

 ( chap . 3 , PRO , ) 0 733 /383 /75742להלן  :דוח
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ותמונות :

זיכרון דברים מישיבה עם ספייסר

מה 11 -

Tan .

Petrie of 24

ש

Repon by sir Charles Tegart

בדצמבר  , 1936אצ " מ  . 525 / 22764 ,בישיבות שערך הנציב העליון אחר

כך הועלה גם רעיון הקמת חיל ספר חדש ובניית בלוקהאוסים בקטעי גדר  ,אך לא ברור מי העלה את הרעיון .

( ללא תאריך  ,ככל הנראה המחצית השנייה של

'  Fonning 8 New Force of Frontier Policeז Proposals 10ת' Note 0

ינואר
4

ראו :

 , ) 1937אצ " מ . 525/22740 ,

להלן אכנה את דרך הפטרולים כביש הצפון  ,אף שהיא הייתה דרך כבושה בלבד  .זיפות של חלקים נרחבים ממנה

נעשה מינואר . 1939

ראו  :גה " מ  ,חטיבה  , 12מכל  , 4116תיק Frontier Road ' , 17

 "1 ofthe Northernת181ק5ןי .

ווקופ

אישר את סלילת כביש הצפון רק אחרי שפרש את מעלותיו ומגרעותיו  ,לפי הרישת משרד המושבות  ,כיוון שראשי
המשרד על פי המלצת דאובגין סברו שניתן להיערך על כביש עכו  -צפת  .ראו  :י ' אייל  ,האינתיפאדה הראשונה  :דיכוי

המרד הערבי על  -ידי הצבא הבריטי בארץ ישראל

, 1939 - 1936

הצפון  -גדר המערכת הראשונה בארץ ישראל '  ,חקרי

עמ ' . 113
מכל

אביב  -אביב ]  , 1998עמ ' , 264 - 263
ותל

מאסף
מלחמה :
-

אביב  -אביב ] , 1988
לזכרו של אלעזר ( למיה ) גלילי  ,ותל

בנוגע לתהליך סלילתו ראו  :מנהל מע " ץ אל המזכיר הראשי ,

 Malacha ' , 4109ת1נ rontier 2084 Bassa -

ומטוטן0א ' ,

; 331

ג ' בער  ' ,גדר

17

באוגוסט

, 1937

סעיף  , 3גה "-מ  ,חטיבה , 12

תיק . 2

~
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הקמת נדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה  :בחינה מחודשת

 . 1937בדיון שנערך בראשית ינואר  , 1938לקראת פרסום הדוח של טגארט  ,התנגד הנציב העליון
להמלצתו המחודשת של טגארט למתוח גדר לאורך כביש הצפון  ,אך הסכים לבסוף לאשר בניית גדר

בחלקים הבעייתיים  ,כפי שהציעה וערת פיל .

5

למרות

זאת כלל טגארט בדוח הסופי שפרסם את ההמלצה

 -פ,

למתוח גדר לכל אורך הכביש והמליץ להוסיף לה
גלאים חשמליים  .הוא העריך את עלותה

ב 80 , 000 -

לא " י  .הנציב העליון והפקידות הבכירה  ,מפקד
הצבא ומפכ " ל המשטרה התנגדו להקמתה 6בטענה
שקל יהיה לחבל בה  ,ושלא ניתן יהיה להגן עליה
בלילה  ,והעריכו את עלותה

ב 300 , 000 -

לא " י  7 .בשל

המחלוקת הוחלט לעשות ניסוי כדי לבחון את עבירות
הגדר  .לפי עדות דוד הכהן  ,יושב ראש ' סולל בונה ' ,
טגארט טען בפניו ש ' ייתכן אומנם שהניסוי יצדיק את
חששות המפקפקים בממשלה אך זה לא ישפיע על

החלטתו ' .

8

ב 16 -

בפברואר עברה כיתה של פלסים

מה ' מהנדסים המלכותיים ' טיפוסים שונים של גדרות ,
כל אחד בתוך פחות משלוש דקות  .אך למרות כישלון הניסוי התעקש טגארט לבנות את הגדר  ,וזו
נבנתה בחודשים

מאי  -יולי . 1938

מדוע כפה טגארט את דעתו ? וכיצד זה הסכימה ממשלת בריטניה להשקיע משאבים יקרים באחד

המיזמים הגדולים שבנתה בארץ  -ישראל בניגוד לרוב חוות הרעת שקיבלה ולמרות כישלון הניסוי ,
וזאת בשעה שהייתה נתונה בתקופה קשה כל כך מבחינה כלכלית

המחקרים שעסקו בגדר הצפון לא עסקו בשאלות אלה .

9

וצבאית ?

הם תיארו את תהליכי הקמתה בעיקר

כרצף עובדות היסטוריות  ,ובחנו אותם בהקשר המקומי בלבד  .טענתי היא שכדי להבין את פרשת
5

סיכום ישיבת ועדת הביטחון  7 ,בינואר  , 1938סעיף , DS 126 . 6 , , 7
Tegart Private Papers

( להלן  :מסמכי טגארט )  ,קופסה

,2

:
Middle East

תיק  . 3וראו דוח ועדת

(  , Report (Peel Commission Report, Cmd . 5479 , London, Tuly 1937פרק
6

4 ,ז0י ( 51 . Antony's College , 0

פיל Palestine Royal Commission :

 , 7ביטהין הציבוך  ,סעיפים . 66 , 59

אייל ואורן טענו שווקופ אימץ מכל הדוה של טגארט ' במיוחד את ההמלצה להקים את גדר הצפון ' ( י ' אייל וע ' אורן ,

' מצודות טיגרט  -שלטון ובטחון בכפיפה אחת  ,הרעיון  ,המדיניות והיישומ '  ,קתדרה  104 ,ותמוז תשס " בן  ,עמ '  . ) 105אך
טענה זאת איננה תואמת את סיכומי הדיונים הפנימיים  .ראו לדוגמה ההערה הקודמת וההערה הבאה .
7

הדברים נאמרו בישיבה שנערכה

ב 27 -

בינואר  , 1938לאחר מסירת הדוח  ,ושבה נטלו חלק הנציב העליון ווקופ  ,טגארט ,

פיטרי  ,מפקד הצבא וייזול ומפכ " ל המשטרה החדש סונדרס  .ראו :
8
9

733/ 383 /75742/38

co

PRO ,

הכהן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 69

אייל ( לעיל  ,הערה  ; ) 4ביגר ( לעיל  ,הערה  . ) 4ש ' סמפלר  ' ,הגדר בצפון '  ,מ ' נאור ( עורך )  ,ימי חומה ומגדל ,
( עידן  , ) 9 ,ירושלים תשמ " ז  ,עמ '  ; 164 - 157ר ' ארליך  ,בסבך הלבנון  :מדיניותן של התנועה הציונית ושל מדינת ישראל
1939 - 1936

כלפי לבנון  , 1958 - 1918 -תל  -אביב  , 2000עמ '  ; 141 - 137י ' דקל  ,משטרה עברית  ,מצודת דקל  -מצודת כח  ,ירושלים
EC . Hof~ Galilee:
: The' Israel.
84 ,ע 16 - 1ק Lebanon .Frontier 2
 , 2003עמ ' Boulder and ;London 1985 , ; 34 - 18
English

"

917- 949

.

43 - 62 ; Ch Townshend, 'The Defence of Palestine: Insurrection and Public Secwity, 1936 - 1939

 .קע

Ifistorical Reviaf , 103 ) 1988 ( ,

 .קע

כביש הצפון

"

U1
p

ה  . 19 -בסלילה היה
צורך להתגבר על

הגבהים ,

הפרשי
וברקע מסומן בחץ
הק " מ ה  23 -במעלו

ההר  .כביש העפר
הכבוש הפל ביצי
בחורף

תיי" "

י קיייזי

20

-

הגדר יש לבחון את הפרשה בשלושה הקשרים  :האימפריאלי  ,ההודי והארץ  -ישראלי  ,ולאור שלוש
הנחות יסוד  .בהקשר האימפריאלי  -הגדר הועתקה משיטת הבלוקהאוס בדרום אפריקה ; בהקשר

ההודי  -לטגארט  ,מפכ " ל כלכותה לשעבר  ,הייתה ' תפיסת עולם ' בנושא המלחמה בטרור והוא

העתיק אותה לארץ  -ישראל ; ובהקשר הארץ  -ישראלי  -המלצתו של טגארט לבנות את גדר הצפון
הייתה אחת מתוך שורת המלצות בדוח כולל לארגון מחדש של המשטרה והמלחמה בטרור  ,דוח

שנכתב על רקע המבצעים הצבאיים שנערכו בארץ  -ישראל עם בואו בדצמבר . 1937
לצורך ניתוח הפרשה יש צורך לעסוק בשאלות העולות מן הזיקות שבין שלושת ההקשרים  .האם
תפיסתו של טגארט כמומחה אימפריאלי עלתה בקנה אחד עם תפיסתם של הנציב העליון והפקידות

הבכירה בארץ  -ישראל באשר לדיכוי המרד

הערבי ?

מה היה היחס בין תפיסותיו של טגארט לבין

מדיניות הביטחון הבריטית בארץ  -ישראל ? מה ניתן ללמוד מן ההשוואה בין גדר הצפון בארץ  -ישראל

לבין שיטת הבלוקהאוס מדרום אפריקה על חשיבתו הביטחונית של טגארט בנוגע לגדר הצפון ? כיצד
אמורה הייתה ההמלצה להקים את הגדר להשתלב עם המלצותיו לארגון מחדש של המשטרה ועם
המבצעים הצבאיים שהתנהלו באותה עת ? באיזו מידה השפיעו המוניטין של טגארט 10וההערכה אליו
על החלטת הממשלה הבריטית להקים את

הגדר ?

האם הייתה הגדר בסופו של דבר הצלחה או כישלון מבחינה צבאית ? החוקרים חלוקים ביניהם

בשאלה זו  :שמואל סטמפלר סבור שהיא נכשלה  ' ,ומחוסר הגנה עליה פירקוה הערבים ככל יכולתם ' .

11

ראובן ארליך סבור אף הוא שהיא הייתה כישלון  ,כיוון ' שהיתה חדירה מהבחינה הטכנית '  ,ואף על פי
כן ' כונתה בשם היומרני " חומת

טגארט " ' .

12

גדעון ביגר לעומתם סבור שהיא לא הייתה כישלון  ,שכן

' לאחר שהצבא נכנס לפעולה לא נמסר על כל חדירה דרך הגרר מהצפון אל ארץ ישראל ' .

13

בחינה

של כל ההקשרים תגלה את הסיפר של פרשת הגדר  ,ותאפשר לבחון את השאלה אם הייתה הגדר

הצלחה או כישלון .

10

טגארט היה קצין המשטרה הראשון שהתמנה לחבר בוועדה שליד השר לענייני הודו

)

of

 . ( Councilהיה זה מינוי

יוצא דופן בוועדה שבה השתתפו בעיקר הדרגים האזרחיים הגבוהים ביותר לשעבר בהודו  -המשנה למלך  ,שרים

ומושלי מחוזות  .ערב שליחותו לארץ  -ישראל סיים קדנצייה בת חמש שנים בוועדה  .ראו Palestine ' , :
22 October 1937

11

0ז ~ FIom India

Daily Telegraph ,

סטמפלר ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '  . 164מעניינת התייחסותם של מושלי מחוזות הגליל וירושלים  ,קירקברייד וקית  -רוש ,
בזיכרונותיהם לגדר  .קירקברייד  ,שתמך בהקמתה  ,כתב שספק אם עצרה את כל החדירות אך מכל מקום עצרה חלק
מהן ; ראו :

.

ק the Middle East, London 1956 ,

",

Seath ) ) 4 . ( , Experiences

 . 105קית  -רוש  ,שהתנגד לטגארט ולגדר  ,כתב שהגדר הייתה חסרת תועלת ,
 191ק 1994 ,

12

"

ז New 10ש " "40

]0

.ג

Kirkbride , '% Cracie of Thorns ' ,

ראו Pasha o(ferusalem : :

,

.ג

5 . Keith-Roach

 EeSe ,ן Memoirs o( a District Commissioner under the British Mandate, ec4 .

ארליך ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '  . 140 - 139 , 137הוא הוסיף סיבות נוספות  :הגדר לא הקיפה את כל גבול הצפון  ,התושבים
המקומיים תקפו אותה כיוון שחצתה את אדמותיהם  ,הבריטים הציבו כוחות דלילים ונמנעו מלהגן עליה באופן יעיל ,
והצרפתים מהצד האחר של הגבול לא שיתפו פעולה  .ראו על סיבות אלה להלן .

13

ביגר ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

. 117

הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה  :בחינה מחודשת

תפיסה המלחמה בטרור של טגארט כמומחה אימפריאל9
ניתוח פעולותיו של טגארט כמפכ " ל משטרת כלכותה

( ) 1931 - 1923

מלמד שהוא דגל בתפיסה שניתן

לנצח טרור בכוח  ,ולהשקיע לשם כך את כל המשאבים הדרושים הן בתחומי האמצעים  ,המודיעין

והמבצעים והן בתחום החקיקה .

14

טגארט התמנה למפכ " ל משטרת כלכותה בשנת  , 1923ערב השלב השלישי בהתפרצות הטרור
באזור בנגל ובעיר כלכותה  .הטרור ההינדי היה עירוני באופיו והוא כלל הסתה נגד השלטון הבריטי
באמצעות עיתונות וכרוזים  ,רכש וייצור של נשק בלתי לגלי  ,פגיעה במרכזי השלטון הבריטי בבנגל ,
התנקשות בפקידים בריטים בכירים ובבני משפחותיהם  ,פגיעה במשתפי פעולה עם השלטון הבריטי
וניהול משא ומתן עם גורמים עוינים

לבריטניה .

5

'

טגארט הפעיל מודיעין ומבצעים ופעל נגד ראשי

ארגוני הטרור ההינדי גם הרחק מכלכותה  .הוא רדף אחריהם עד הג ' ונגלים של מחוז אוריסה ), (Orissa
עד בורמה וכן עד השטחים הצרפתיים בהודו  ,ובתיאום ובשיתוף פעולה עם הממשל ועם הגורם
המשטרתי באותם אזורים נטרל אותם על ידי חיסול או מאסר .

16

טגארט בנה מערכת משטרתית יקרה

בתקני כוח אדם ותשתית  .למערכת היו בעיות ופגמים במיותר בתחום התביעה המשטרתית  ,בעיקר

בגלל חמקמקותו של הטרור  .כדי לפתור קושי זה הביא בשנת

1925

לאישורם של חוקי החירום של

בנגל  ,שהיו חוקים דרקוניים  .חוקים אלה כללו אישור למעצרים מנהליים ולגירושים וכן הקמת בתי

דין מיוחדים לשיפוט מהיר .

17

טגארט דיכא את הטרור ללא סיוע הצבא ובלא שהמשטרה התמוטטה  ,אף שרוב שוטריה היו הינדים .
הוא דיכא את הטרור בכלכותה לחמש שנים (  , ) 1929 - 1925ודימויו בעיני הטרוריסטים ההינדים
היה של מדכא אכזר של תנועת הטרור ,

18

ובעיני הבריטים  -של ' איש הברזל '

הטרור ' למרות התנאים הקיצוניים שבהם היה נתון לאורך תקופה ארוכה ' .

20

19

שהצליח לדכא את

תפיסתו שניתן לנצח

את הטרור בכוח ודימויו המצליח הם שהביאו את שר המושבות ויליאם אורמסבי  -גור
( Gore

14

לשלוח אותו כמומחה אימפריאלי לארץ  -ישראל .

the .Indian

,

.

0

curry, The hdhn Police, London 1932 ,

. ] .ן

~ . Police,וראו בספרון שהוציא קארי על טגארט  ,ושנדפס להפצה פרטית curry, :

[. ] .

[ the hdan Police, Wells ] 1960
כלכותה 5 Suburbs :

.

"

,

. Tegart

0

,

15

ז

"

17

Oriental and

"

1923 - 1930

,

,

9 - 65 ; D .M. Laushey, Bengal Terrorism 1 the Marxist 1 ) : Aspects ofRegional Nationalism

 .קק

 .קע

Simla 1937 ,

India , 1905- [ 942 , Calcutta [ 975 ,

222 -225 , IOR, MSS EUR ] 235

טגארט ( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ '

18

מקורות לניתוח פעילותו של טגארט כמפכ " ל ראו סיכומים שנתיים

 the Intelligence Bureau , Home Depafiment Government ofתו  India [ 917- [ 936 , compiledח Terrorism

11 - 86

16

.ק

 the Police Administration of the Ta of Calcutta andת'Annual Reports 0

/ 2 3217ע 8 Office Collections, IOR ,שת1

"

טגארט יצא לשליחותו אף שידע שהטרור

309 ; 1 Griffiths , 70 Guard My .People: The:

~ London 1971
 . 409 - 411קק ,

של משטרת

21

( Ormsby-

 .קע

Indian Officer ' ,

Tegaa, ' Charles Tegart: Memoirs of

. 12

חוק בנגל היה בסיס לדיונים על החלת חוקי חירום בארץ  -ישראל  .החוק מצוי באצ " מ ,

:ש ~
Terrorism
 . 40 - 44קק " 2000 ( ,זת1יק 4

'

]  .א  .ראו גם  :קארי ,

;

'
Policeman" : Sirl

'

istory hland , 8 ,

, Yorkshire Observer

8

 Bengal' ,תן
~

: Suited

be

.

525/ 8225
;ש Afi Irishman

% 4 . Silvestri ,

~

'

19

, 26 October 1937

20

ציטוט מדברי שר המושבות  ,אורמסבי  -גור  ,בבית הנבחרים  ,ראו October 1937 :

21

בסיכום מיזם המבצרים ( הטגארטים ) נכתב שמשרד המושבות ביקש את שירותיו של טגארט בארץ  -ישראל כיוון שהוא

'

Man of
Times , 28

205

וקתדרה

ץתדרה 206

גד קרויזר

בארץ  -ישראל דומה למלחמת הגרילה בגבול הצפוני  -מערבי בהודו יותר מאשר לטרור העירוני

בכלכותה .

22

לא מן הנמנע גם שטגארט נשלח ארצה כיוון שייצג את האסכולה הביטחונית במשטרה
הקולוניאלית  ,אסכולה שעל פיה על המשטרה להילחם בכוח בטרור ובפשיעה כדי לשמור על
האינטרסים השלטוניים  .המשטרה ברוחו של טגארט הייתה שונה ואף מנוגדת לאופי האזרחי של

המשטרה הקולוניאלית הארץ  -ישראלית  ,אשר אורגנה מחדש לאחר מאורעות

דאוביגין ) ' , ( Dowbigginבכיר השוטרים הקולוניאליים ' .

1929

ברוחו של הרברט

משטרה זו התמוטטה עם ראשית המרד

23

הערבי .

נ1דיניווצ הביטחוז הברלטלה  -הוולכוח העקרוני על ריכול בכוח
של המרד הערבל
נבר מראשית המרד הערבי בארץ  -ישראל  ,שפרץ באפריל  , 1936התעורר ויכוח בין הנציב העליון
ווקופ לבין מפקד הכוח האווירי בארץ  -ישראל ובעבר הירדן  ,ריצ ' ארד פיירס )  , ( Peirseשהיה הממונה

על הביטחון בארץ  -ישראל  ,בנושא מדיניות הפעלת הכוח נגד המרד הערבי  .פיירס סבר שיש להכריע
את המרד בכוח  ,על ידי הטלת משטר צבאי  ,צעד שמשמעותו הייתה העברת סמכויות הנציב העליון
לידי הפיקוד הצבאי בארץ  -ישראל ונקיטת צעדים קיצוניים נגד המורדים  .ואילו הנציב העליון ווקופ ,
שהיה גנרל בעברו ועתה ראש המערכת האזרחית  ,דחה עמדה זו בטענה שנקיטת צעדים כאלה תגביר
את ההתמרמרות בקרב התושבים הערבים  ,תקשה מאוד להגיע לפתרון פוליטי וכן תקשה לשלוט
עליהם בטווח הארוך .
בספטמבר

24

על כן יישם ווקופ מדיניות של הפעלת כוח מוגבל .

החליט הקבינט הבריטי על דיכוי המרד בכוח  ,ולצורך כך שלח לארץ  -ישראל

1936

דיוויזיה בפיקודו של גנרל ג ' ון דיל (  , ) 0111וכן קיבל הקבינט החלטה עקרונית להחיל בארץ  -ישראל
משטר צבאי בשעת הצורך  .כאשר הגיע הגנרל דיל לארץ  -ישראל הוא העלה מחדש את הדרישה
להטיל משטר צבאי ולשנות את מדיניות הביטחון באופן דרסטי  ,כולל הקמת בתי דין צבאיים  .ווקופ
דחה את דרישתו בדחיות חוזרות ונשנות  ,אם כי החריף את הענישה וכלל בה עונשים קיבוציים ,
פיצוצי בתים ועונשי מוות על פעולות אלימות  ,אך הסמכות נותרה בידיו כרשות
' זכה לתהילה כמפכ " ל של בנגל בהודו '  .ראו  :לוק )  , ( Lukeסעיף , 3
תיק PRO , CO 733/ 134/75015/43
22

דוח טגארט  ,פרק

.1

21

בנובמבר

1941

( התאריך ליד חתימתו )  ,בתחילת

הוא ידע זאת כחודש לפני שיצא לשליחותו כיוון שקרא את דוח ועדת פיל ( לעיל  ,הערה

לו דאוני ( " ,

ש ע0ם )  ,ראש הדסק הארץ  -ישראלי במשרד המושבות  .ראו  :דאוגי אל טגארט ,

טגארט  ,קופסה  , 4תיק
23

בנובמבר  , 1937מסמכי

ן  Armyשמ7. Moreman , 1

19 -34

 .קק

 .קק

2 ( May 2004 ( ,

32 ,

ofimperial and Commonwealth History ,

,

The:

"

.ם

1930 '5

 Palestine , 1936 ' , MES , 9 ) 1973 ( ,ת  Arthur' Wauchope , the Army and the Rebellionש4 . Cohen , ' 5ג ;

אייל ( לעיל  ,הערה
25

.3

על אופי הלחימה בגבול הצפוני  -מערבי

ראו :

" hdia and the

10

)5

ששלח

' Development ( Frontier
 1998וזר - 1947 , Newק184
 the Colonialתן Kroizer, ' From Dowbiggin 10 Tegart: Revolutionarf Change
 Palestine during theחן ~ arePolice
115 - 133

24

האזרחית .

25

ווקופ

, )4

אייל ( שם )  ,עמ ' . 203

עמ ' . 137 - 136 , 90 - 88

הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה ; בחינה מחודשת

207

ץתדרה

סבר שבהיותו גנרל לשעבר הוא מבין בנושא הביטחוני לא פחות ממפקד הצבא  ,מה עוד שדרגתו
הייתה גבוהה מזו של

דיל .

26

משרד המושבות חלק על ווקופ  ,בעיקר לאחר פרסום הדוח של ועדת

פיל  ,שביקרה את הנציב העליון על שלא קיים את חובתו להבטיח את ביטחון הציבור  .שר המושבות

אורמסבי  -גור צידד בנקיטת צעדים קשים נגד המורדים  ,כפי שדרש מפקד הצבא  ,ותמך בגישה שיש

לשים קץ לטרור ללא קשר לפתרון הפוליטי לבעיית ארץ  -ישראל .
ווקופ מתפקידו ולהביא במקומו נציב עליון חדש .

28

27

בקבינט הוחלט להעביר את

בכך הכריעה הממשלה הבריטית בשאלת מדימות

השימוש בכוח נגד הטרור  .שלושה חודשים לאחר אשרור המדיניות נשלח טגארט לארץ  -ישראל  .הוא
הגיע לשני ביקורים  ,מדצמבר

1937

עד יוני  , 1938ומספטמבר

 .י,

1938

עד מאי . 1939

הבלקורה של מבארס על מצב הביטחת כצפת
עם בואו לארץ  -ישראל יצא טגארט לסיור לימודי באזור הצפון  .כביש הצפון
כבר היה סלול  ,לאורכו נבנו תחנות משטרה  ,והוצבו בהן שוטרים ממשטרת

- -- 2י

,

ד?

,

בז 46

=

!8888

-

היו כעשרה שוטרים  -ארבעה בריטים  ,ארבעה יהודים ושני
ערבים  31 .הם היו חמושים באופן לא יעיל  ,בשמונה רובים  ,שני
אקדחים ומקלע לואיס  ,שהועלה בשעת הצורך לעמדה על גג
הצריף  ,וכן עמד לרשותם טנדר  .כך תיאר זאת

ביומנו :

,

העמדה בנויה מצריף המוגן בחזיתו בקיר גדר ] טיח בגובה החזה .
החלק העליון של הצריף [ מעל הדלת ועד הגג ] עשוי רשת נגד
יתושים  .צדי הצריף ואחוריו עשויים מלוחות עץ אורן בעובי
אינץ ' אחד  .אחורי הצריף מוגנים בקיר טיח בגובה החזה מרוחק

מ ' מהצריף  .בצד אחד של הצריף צלון עשוי פח מתחתיו

כדי

4

26

י ' פורת  ,ממהומות למרידה  :התנועה הלאומית הערבית הפלסטינית , 1939 - 1929

27

אייל ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

מבנה תחנת

תל  -אביב תשל " ט  ,עמ ' . 283

. 312

המשטרה

ביסוד  -המעלה ;

ן :מדתתגן

28

פורת ( לעיל  ,הערה

29

היה זה חלק מהרפורמות שעשו ווקופ וספייסר במשטרה  .הם גם הוסיפו דרגה כדי לאפשר לקצינים קידום נוסף  ,הקימו

עהעשל

את חטיבת הספר הצפונית ועוד  .ראו  :ג ' קרויזר  ' ,סר צ ' ארלס טגארט בא " י  ,עיצוב מדיניות ביטחון הפנים הבריטית בא " י

על הגג עמדת

, ) 26

עמ '

. 283

 , ' 1943 - 1937עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תשס " ב  .עמ '
30

טגארט  ,יומן ארץ  -ישראל ,

20

בינואר  , 1937מסמכי טגארט  ,קופסה

.4

. 60 - 56

,

' (  / 40- 16 12/47מ, Police PosG along the Northern Frontier ) 29
31

טגארט

( שם )

~

מקלע ; טגארט קבע

נוסף על הצריפים שכרה המשטרה מבנים

למשטרה בכפרים  .ראו רשימת מיקום עמדות המשטרה הישנות והחדשות לאורך הגבול

י

עץ יחלקו

הצפוני ' Construction 01 :

גה " מ  ,חטיבה  , 12מכל  , 4070תיק . 2 :

כי מבנים כאלה

אינם מוגנים מפני
התקפת כנופיות

ץתירה

208

ך

קרייזי

מוסך ומחסנים  .מסביב לעמדה הייתה פרושה גדר תיל שבארבע פינותיה עמדות משקי חול  .באמצע הבניין

[ על הגג ] הוקם מגדל קטן להפעלת מקלע לואיס בשעת הצורך .

32

ברכה הבס  ,עיתונאית בעיתון ' דבר ' ואשתו של דוד הכהן סיירה לאורך כביש הצפון כמה שבועות

לאחר טגארט  ,ומצאה תחנות ' נדחות ומבודדות שאורגנו בקיץ האחרון '  .היא רשמה את מיקומן
ותיאורן של חלק מאותן עמדות שבהן ביקר גם טגארט  ,ואת התפעלותה תיארה בכתבה

שפרסמה :

,

מרביתן של תחנות המשטרהן  -בצריפים נאים  ,מצובעים יפה  ,בעלי יסוד מבוצר וחצר גדורה עם עמדות בכל
קצותיה  ,אף מגרש מסוקל יפה וגינה ערוכה בטוב טעם לכל אחת מהתחנות .

33

טגארט  ,שלא התרשם מיופיין של התחנות  ,מצא בהן בעיות חריפות  .תחנות המשטרה בגבול הצפון

לא התאימו לצרכים המיוחדים של המשטרה  :קירות העץ היו חדירי כדורים  ,והעמדה שעל הגג
הגבילה את ירי מקלע הלואיס  .חששו של טגארט היה שכנופיות שיבואו מסוריה יערכו התקפת לילה

על צריפי המשטרה  .התחושה של הצוות הייתה שהתחנה מוגנת  ,וטגארט ציין  ' :לא חשנו שאנו יכולים

לחלוק אתם תחושה זו של אופטימיות ' .

34

אף שהשוטרים בעמדות המשטרה אמורים היו למנוע

הברחות נשק וחדירת כנופיות  ' ,תחת פיקוחן של תחנות המשמר הקטנות [  ] . . .אנשי הטרור ומבריחי
הנשק הוסיפו לפעול את פעולתן במחשך  ,כשהם נעזרים בגאיות בסבכי היער ובתושבי הכפרים
הבקיאים בכל המעברים ' .

35

אחת הסיבות לכך הייתה שהחל מהשעה

18 : 00

לא סיירה המשטרה לאורך

הגבול  ' .עם פער כזה בתכנית ההגנה לא ניתן לומר שהגבול אטום או שמור באיזשהו מובן '  ,כתב
טגארט

ביומנו .

36

הכנופיות הצליחו להתאושש ולהתארגן כל פעם מחדש  ,ונוסף על כך הן המשיכו

לפגוע בתשתיות  ,לרצוח משתפי פעולה ולאיים על הכפריים  .טגארט סבר שהמכשול המרכזי שיסייע
לעצור את החדירות יהיה גדר יעילה  ,ועד שתוקם גדר המליץ לשפר את התשתית

הקיימת .

37

דרה טגארט  -ההמלצה לבהית הגדר
טגארט העלה מחדש את הרעיון של ספייסר למתוח גדר  .במהלך סיוריו בחן את הרעיון עם קציני
המחוזות  ,וכן שוחח על כך עם מפקדי הצבא והמשטרה בכל הדרגות  ,במיוחד עם אלק קירקברייד

)  , ( Kirkbrideמושל הגליל  .התגובות לא היו אחירות  .ווקופ  ,אלן סונדרס )  , ( Soundersמפכ " ל המשטרה
הנכנס  ,ארצ ' יבלד ווייוול
ממנו .

38

) (Wavell

מפקד הצבא מחליפו של דיל  ,התנגדו לרעיון או לפחות הסתייגו

קירקברייד וג ' ון אווטס )  , ( Evettsמפקד החטיבה הצפונית  ,קיבלו את הרעיון ותמכו בו .

39

32

שם .

33

היא מצאה שש  -עשרה תחנות  ,חלקן צריפים וחלקן שכורות  .ראו  :ב ' חבס  ,הגודרים בצפון  ,תל  -אביב תרצ " ט ,
עמ '

. 29 - 28
בדצמבר  , 1937מסמכי טגארט  ,קופסה . 4

34

טגארט  ,יומן ארץ  -ישראל ,

35

י ' ברסלבסקי  ' ,גדר התיל וגבול הצפון '  ,בתוך  :חבס

20

( לעיל  ,הערה  , ) 30עמ ' . 35

(לעיל  ,הערה . ) 34

36

טגארט

37

בטרשיל אל מפכ " ל המשטרה ,

38

סיכום ישיבה בענייני ביטחון ,

39

טגארט  ,יומן ארץ  -ישראל ,

22

4

בינואר

, 1938
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 7בינואר  , 1938סעיף  , 7גדר הצפון  ,מסמכי טגארט  ,קופסה  , 2תיק . 3
בינואר  , 1938מסמכי טגארט  ,קופסה . 4

הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה  :בחינה מחודשת

קירקברייד אף

כתב לנציב העליון שבאדמיניסטרציה הגזימו בקשיים הכרוכים בהקמת הגדר .

סבר שיש לגדר את הכול ב ' כל

מחיר ' .

41

וטגארט החליט להמליץ על מתיחת גדר לכל אורך

40

אווטס

הגבול :

מוסכם באופן כללי שעמדות הגבול כפי שתוכננו  . . .הם מלכודות מוות למאכלסים אותם במקרה של התקפה .
בנוסף לכך כיון שאין מסיירים בלילה אין כל מערכת בדיקה של יחידים או קבוצות  ,החוצים את הגבול

עשרים וארבע שעות ביממה  . . .באשר לעמדות החדשות  . . .תהיה זו הנחה בסיסית להניח שהן יהיו קרובות
אחת לשנייה ויכילו מספיק שוטרים שיאפשרו סיורים חזקים ומהירים היכולים לתת מענה במקום בכל נקודה
כשיזדקקו להם  .חוץ מן ההגנה של העמדות עצמן נשקלת האפשרות להעמיד במרחב שבין העמדות והדרכים
בין צפת ועכו סיורים חזקים של המשטרה הכפרית הרכובה החדשה  . . .אנו סבורים שהגנה אמיתית יכולה
להיות רק על ידי גדר תיל שתמתח פחות או יותר לכל האורך תהווה מכשול יעיל בלילה וביום והיא תכיל
גלאים חשמלאיים לכל אורכה  .כל נסיון לעבור אותה יעביר סימן לעמדה הקרובה בזמן קצר ביותר  .כל
נסיון פריצה יאותר באופן מדויק וידווח באלחוט לסיורים של כוח המשטרה הרכובה  .הגדר תהיה תוספת

,

יעילה ביותר בכל הנעה של כוחותי

נגד כנופיות חמושות  .מובן שמה שאירע ליד טבריה בחג המולד האחרון

כשטיפלנו ביד קשה בשרידי הכנופיות והם פרצו  ,נמלטו לגבול הסורי והתפזרו לא היה קורה לו היינו הודפים
אותם לעבר גדר יעילה .

42

נוסף על כך המליץ טגארט לחסום את הגבול המזרחי למעבר כנופיות ונשק על ידי הנחת גדרות

עכביש וגדרות תיל סביך במעברות הירדן ובקטעים עבירים  .כמו כן המליץ להקים כוח סיור מצפון
ים המלח ועד

הכינרת  .על הגידור החלקי בירדן לא התנהל כל ויכוח .

43

הבעיה המרכזית בלחימה מול המורדים הייתה מחסור במודיעין  .לפיכך ביקש טגארט גם לנסות
ולהגיע לשיתוף פעולה עם השלטון הצרפתי בסוריה  ,כדי להכות את המורדים כבר בבסיסם בדמשק ,

כפי שעשה לטרוריסטים בהודו  ,ולקבל מודיעין על התארגנות החבורות החמושות .

44

שיתוף פעולה

כזה התקיים בשלב הראשון של המרד הערבי  ,במחצית השנייה של שנת  , 1936אך הוא פסק  .טגארט
נפגש עם הנציב העליון הצרפתי דה מרסל

) ( De Martel

וכן עם קציני המודיעין הצרפתים הבכירים

ודרש מהם לשבש את התארגנותן של הכנופיות ברובע מיידן שבדמשק ולגרשן צפונה  ,לכיוון

אסכנדרון וחלב  .אלא שהדרישות של טגארט נגעו באותן נקודות רגישות שבהן התפשרו הצרפתים

עם הלאומנים הסורים בחוזה שחתמו עמם במרס  , 1936חוזה שבו הכירה צרפת בזכותה של סוריה
לעצמאות  .בהתאם להסכם לא נכנסו הצרפתים לרובע סיידן בדמשק  ,שבו התרכזו אנשי הכנופיות  ,ורק

המשטרה  ,שהייתה בשליטה סורית  ,פעלה שם ; הצרפתים הפעילו ברובע זה רק סוכנים  .הנציב העליון
הצרפתי אמר לטגארט  ' :אם רק ננסה לגעת באנשים שברובע תהיה מהפכה

בדמשק ' .

45

דה מרטל

לא התחייב להיענות לשום בקשה בעניין הגדר ורק העיר שאין הוא מבין מדוע מתקשה האימפריה
הבריטית  ' ,אחת המעצמות הגדולות '  ,לבנות גדר באורך
40

שם .

41

שם ,

42

דיה טגאיט  ,פיק

43

טגארט  ,מממד סכם בנוגע לגביל המזרחי

44
45

46

10

בינואר , 1938

יכז

 22 :ו 24 -

בינואר

ו2 -

בפברואר

60

ק " מ ולחסום אותה .

. 1938

.3

ראו לעיל  ,עמ ' "

והגדי  10 ,ביוני  , 1938עמ '

,2- 1

. 205

טגארט  ,יומז ארץ  -ישראל ,
שם  7 ,בפברואר

46

טגארט לא השיג

. 1938

 7 - 1 6בפברואר , 1938

מסמכי טגארט  ,קיפסה . 4

מסמכי טגארט  ,קופסה  , 3תיק . 5

תדדה

209

-

ץתדרה 210

גל קרויזר

הסכמה צרפתית לשיתוף פעולה  ,אך מן העיתונות עולה שכעבור מספר חודשים התחילו הצרפתים
להפעיל את הז ' נדרמריה הצרפתית לאורך הגבול ,

במטרה להקשות על החבורות החמושות הערביות

47

להבריח לארץ  -ישראל נשק ותחמושת  ,וייתכן שהדבר נעשה בעקבות הביקורת על כך בעיתונות

בבריטניה .

48

ניסךי הגדיך וכישלובו
בשל המחלוקת בין טגארט לבין הנציב העליון  ,מפקד הצבא  ,מפכ "ל המשטרה והפקידות הבכירה
בשאלה אם הגדר תהיה מכשול יעיל  ,הוחלט לערוך ניסוי ולבדוק את עבירותה  .הניסוי התקיים
ב 16 -

בפברואר

1938

ליד טבעון  .חבהת ' סולל בונה ' הקימה לצורך הניסוי גרר בסיסית באורך

40

מ'

שהייתה מורכבת משורות של ארבעה ברזלי זווית ברוחב מינימלי של  2 . 1מ '  .ברזלי הזווית החיצוניים

היו בגנבה של למעלה מ  2 -מ '  ,והפנימיים היו בגנבה .

1 5

מ '  ,וביניהם מתחו חוטי תיל  .את הגדר חילקו

לשלושה קטעים ובכל קטע הקימו גדר מסוג שונה  -גדר בסיסית  ,גדר דו  -שיפועית

) ( Apron

ממולאת

בקונצרטינה דלילה וגדר דו  -שיפועית ממולאת בקונצרטינה סבוכה  .כיתת פלסים אחת עשתה ניסוי
על כל אחד מסוגי הגדר בפחות משלוש דקות .

49

על פי עדותו של דוד הכהן טגארט צפה שהניסוי

ייכשל ואמר לו מראש שהגדר תיבנה למהות הכול .

50

על פי תפיסתו את המלחמה בטרור כמלחמה טוטלית התעקש טגארט לבנות את הגדר בכל מחיר ,

בגלל ' החדירות שהיו בלתי נסבלות מבחינת ביטחון הציבור ' .

51

הוא סבר כי ניתן לסתום כל פרצה

שדרכה יכול הטרור לחדור אם נחושים לעשות זאת  .בשיחה עם גרשון אגרונובסקי עורך ה ' פלסטיין
פוסט ' ערב חזרתו לאנגליה  ,בתום ביקורו הראשון  ,אמר לו טגארט שהמצב כפי שהוא חסר תקווה ,
ושניתן יהיה לחולל שינוי רק אם תחליט הממשלה ( המנדטורית) לפעול ולא תהיה רפת ידיים בשל
תפיסתה ' שזהו מצב אבוד ומעט מאוד ניתן לעשות ' .

52

במכתב אל הכהן הוסיף כי אין צורך ב ' פסימיזם

או ייאוש ' אם יחליפו במהירות אנשים בעמדות מפתח ויבצעו את התכניות האופרטיוויות ללא לאות .

53

טגארט סבר כי יש לגדר מעלות רבות  :כל כנופיה מכל גודל שתנסה לחצות את הגבול תהיה חייבת
47

' השגחה מעולה בגבולות '  ,הארל ,

29

ביולי . 1938

החל מסוף יולי עלו מספר התפיסות ואיכותן  .כך למשל נכתב כי

' נתפס נשק רב על גבול סוריה '  ,ראו  ' :הגברת הפיקוח הסורי של גבול הא " י  ,דבר ,
הצרפתי באזור הגבול עם לבנון ' ; שם ,

 . 1938ראו
48

גם 492 :

.ק

13

10

באוגוסט  ' , 1938הוגבר הפיקוח

בספטמבר  ' , 1938סוכל ניסיון להברחת נשק מסוריה ' ; הארץ ,

48 , London 1982 ,ק Police 7 920- 1

 History ofthe .Palestinianג

העיתונות הבריטית הדגישה את חוסר שיתוף הפעולה הצרפתי ,

Well Done :

16

באוגוסט

.ן ] . Horne ,

ראו ' Imperial and Foreign: Teggart's Wall French :

Indifference' , Times , 29 May 1938
49

'  16/2 /38ת Demonstration of Crossing Barbed Wire Entanglements Carried out 0חס , ' Notes

קופסה  , 3תיק

.2

מסמכי טגארט ,

אין מדובר בצנחנים כפי שכתב ה ' דן  ,בדרך לא סלולה  :הגדת סולל בונה  ,ירושלים תשכ " ג  ,עמ '

. 128
50

הכהן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 69

51

טגארט אל המזכיר הראשי ,

52

הערות לשיחת אגהונובסקי עם טגארט ,

19

בפברואר  , 1938מסמכי טגארט  ,קופסה  , 3תיק
12

.2

ביוני  , 1938אצ " מ  . 5254846 ,טגארט אף העיר  ' :אם הם חושבים שהעניינים

קשים בגליל הם היו צריכים לראות מה זאת הייתה לחימה בטרוריסטים בג ' ונגלים של הודו '
53

טגארט אל הכהן ,

8

באוגוסט  , 1938אנ " מ ,

. 525/4846

( שם ) .

קמת גדר הצפון במרר הערבי ושאלת כישלונה ; בחינה מחודשת

211

להתחשב בה ; המעבר יהיה  ,קשה יותר במקומות שבהם הצמחייה  ,עבותה ; הגדר תיתן לסיורים קד

"

תדדה

'

מוגדר לפיקוח ' ושליטה בשטח שעד כה היה פרוץ  ,ותספק תמיכה לעמדות המשטרה ( הישנותך שהיו
נתונות לסכנת התקפה מצד הכנופיות  .טגארט התווה ' פתרון גם לבעיה שהעלה ווקום ,היינו שלא מתן
יהיה לשמור על הגרר בלילה  .הוא הציע לשפר את התאורה על גבי הפילבוקסים ולהוסיף תאורה

לרכבי הסיור  .הות תכנן שסיורי הלילה הממונעים לאורך דרך הפטרולים יאירו כל חלק בגדר כל עשר
דקות ,

54

כך שגם אם תצליח כנופיה לחדור יוכלו לאתר את אזור הפריצה ומשם יעקבו אחר הפורצים

עם כלבים  .טגארט טען שיש לגדר יתרונות נוספים  :היא תעצור הברחות ועלייה בלתי לגלית  .הקמת
הגדר  ,ציין  ,תצביע על נחישות הממשלה להכריע את תופעת החדירות ולהגן על הטריטוריה שלה
מפני הכנופיות .

55

אולם ווקופ נשאר איתן בדעתו שהגדר לא תהיה יעילה  ,ולכד הסכים לבנות ,גרר רק בחלקים

הבעייתיים של הגבול  .רק הנציב העליון החדש  ,הרולד מקמייקל ) , ( MacMichaelשהחליף את ווקופ בייקהאיס בדמים

בראשית מרס  , 1938המליץ להקים את הגדר .
הגדר ולחפות בכך על חולשותיה כמערכת

56

טגארט ביקש בשלב זה להכניס שיפורים במערכת

:מיב

:

,

ימי

להגיל
המבג גיי
יחסית; וסעד
מבשי

בלוקהאוס .

מחלקה ויותר  .מבנים
קטנים יותר מסוג זה
,
,
,
בדרום
הבליקהאוס
ומערכת
גדר הבפיז
 ,ו
",
,

,
,
אפרלקה

בעקבות הרעיונות הראשונים שעלו בדיונים בסוף שנת
ן

כמערכת בלוקהאוס .

57

מערכת הבלוקהאוס

ש :בי:

1936

הציע טגארט להקים את גדר הצפון

) ( Blockhouse System

ח

ן

י

 .- ,700נ 1 , 000מישירך
"
שהגרה

:

ל

הגדי
מהילות הברזל בעת

הייתה טקטיקה שפיתחו הבריטים מיחמת הבירים

במלחמת הבורים (  , ) 1902 - 1899לאחר שכבשו מחרש את טרנסוואל

) ( ~hnswall

ונטאל (1ש8א ) .

לאחר הכיבוש הבריטי החלו הבורים במלחמת גרילה חמקמקה במרחב העצום רפגעו בצידי

ש

%

ך :ל בבונב:נ[:ןן  : . ::ן :ב :ן ")ש מ %ששק
,

_ "
 ::כבנ-ב: : -ננ

מערכת זו הוקמה לראשונה בתחילת שנת  . 1900היא כללה בעיקר מבגים מוגנים

שנבנו לאורך מסילות הברזל  ,וגדר תיל שנמתחה בין המבנים  .המרחק בין
מבנה למבנה היה כחצי מייל  ,וגדר התיל הייתה ברוחב
1

54

ראו את חישוביו של טגארט  :טגארט אל בטרשיל ,

21
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-
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"

55

56
57

ז
'

-,

88888

בינואר  , 1938מסמכי טגארט  ,קופסה  , 3תיק  . 2וייוול התנגד

לחישוביו של טגארט  .ראו  :הערות וייוול  ,נספח למכתב טגארט אל המזכיר הראשי ,
קופסה

ש ,ש

19

בפברואר  , 1938מסמכי טגארט ,

 , 3תיק . 2

טגארט אל המזכיר הראשי

( שם ) .

מברק סודי מהנציב העליון אל שר המושבות  21 ,במרס  , 1938אצ " מ . 525/22762 ,
במפות המנדטוריות מופיע המתח בלוקהאוס  ,המרמז על המערכת  .לעתים קרובות

מתחלף מונח זה במפות ובמסמכים

עם המונח פילבוקס  .ביגר חש בבעיית החילופים ראו  :ביגר ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '  . 116ראו גם  :טאונסנד ( לעיל  ,הערה

 , ) 9עמ ' . 943

ץתייה

גד קרויזר

212

מבנים מסוגים

שונים .

58

הצבא פרש בגזרות השונות לאורך קילומטרים רצופים טורים של יחידות

צבאיות  ,ודחף חבורות של בורים בשיטת ה ' הנעה ' כנגד הגררות  ,ושם נלכדו

הגדר  ,מבני הבלוקהאוס ויחידות הצבא .

ב ' שטח

ההריגה ' בין

59

מהשוואת מערכת הגדר בארץ  -ישראל למערכת הבלוקהאוס ניתן להסיק שטגארט סבר שמתיחת
גדר היא מרכיב מרכזי במערכת הבלוקהאוס  ,ושאין לוותר עליה  .הוא ביקש להפעיל בארץ  -ישראל
את טקטיקת הלחימה של מערכת הבלוקהאוס  ,לדחוף את המורדים אל הגדר ולנהל סמוך אליה קרבות
השמדה  .כפי שכתב בדוח לאור לקחיו מהמבצעים הצבאיים  ' :ברור לגמרי שמה שאירע בטבריה
בחג המולד האחרון שבה רדפנו לשווא אחרי שרידי הכנופיות לאזור סוריה לא היה קורה לו בדרך

הייתה בנויה גדר יעילה  .היינו הודפים אותם לעבר הגדר ' .
שבה הפעיל וייוול טורים ממונעים

) ( AJobile Columns

60

הדברים נכתבו בדצמבר  , 1937בתקופה

בשטחים ההרריים בגליל במטרה ל ' דחוף '

את הכנופיות לשטחים פתוחים כרי להשמידן  .לא בכל המקרים הצליח הצבא לחסל את הכנופיות ,
כיוון שהשורדים נמלטו לסוריה כמו באירוע של

ה 24 -

בדצמבר

. 1937

61

הגדר צפויה הייתה לדעת

טגארט להיות מכשול יעיל בדרך הנסיגה של המורדים ותאפשר ללכוד אותם ולהשמידם  .שניים
מסמלי הנוטרים באותם ימים  ,יגאל אלון ושלמה רבינוביץ ' ( שמיר )  ,סברו לימים ש ' ערכה של הגדר
היה בעיקר כמעצור לנסיגת כנופיות תוקפות '  ,ו ' כי ערכה של הגדר לא יהיה בעצם יצירת מחסום
קשה למעבר  ,כמו ביצירת אוביקט גדול ומוחשי  ,שעליו וסביבו יהיה אפשר לערוך את ההתנגשויות

הקרביות וההתמודדות עם ההסתננות הבלחי פוסקת ' .

62

מערכת הגדר ומרכלותיה בהמלצותיו של שבארם
טגארט המליץ על מערכת בלוקהאוס משופרת וכלל בה את כל המרכיבים  :גדר  ,מצודות גבול ,

פילבוקסים וכוח משטרה מיוחד לסיורים  .הוא הוציא את התכנית אל הפועל תוך התמודדות עם

הבעיות המורכבות שהציבה המציאות הביטחונית .

.1

הגדר  -תוואי  ,תכנת ובנייה

הבעיה הראשונה הייתה מה יהיה תוואי הגדר  .טגארט המליץ להצמיד את גדר הצפון עד כמה שניתן
לדרך הפטרולים  ,כדי לייעל את ההגנה מפני חדירות  .התוואי שנקבע היה לאורך דרך הצפון בגליל
העליון מראם  -נקורה ועד נבי  -יושע  .מנבי  -יושע ירדה הגדר מזרחה עד לכביש מטולה  -ראש  -פינה ליד
58
59

,

 . 25ק 72 Barbara , Calif. 2000 ,ת1 . Marix Evans , Encyclopedia 0 the Boer War, 1899- 1902 , 52ן
 . 346 - 347 ,קק  Cape Town 1969 ,י History o( South~ ( rica Pretoria 8ג 4 . ( , Five Hundred Years :
C
ולצורך
. E Muller
פשיטות
 . 354חמש  -עשרה שנה אחד כך  ,באוקטובר  , 1916הקימו הבריטים מערכת בלוקהאוס מוצלחת למניעת " )

,

מצור בגבול הצפוני  -מערבי בהודו  ,באזור שבט המוחמנד
37

.ק

2 ) 1970 ( ,

, " Afairs , 20 ,

) . ( Mohmandראו  :תן 51 Frontier

",

4ןLal Baha , 'The North -

ם 5ן the First World War ' ,

60

דוח טגארט  ,פרק . 3

61

תיאור האירוע ראו  :אייל ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

62

אלון מצוטט אצל  :דן ( לעיל  ,הערה  , ) 49עמ '  . 129ורבינוביץ ( שמיר ) מצוטט אצל  :סטמפלר ( לעיל  ,הערה , ) 9

עמ ' . 164

. 342 - 341

הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה  :בחינה מחודשת

213

קתדרה

הגדר  -בצדה
החיצוני ברזלי זוהת
גבוהים  ,בתוון
ברזלי

זווית נמוכים,

וביניהם נמתח התיל

גידור בשטח
קשה

'

,

, ,

,
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,

פועלים נועצים אח ברזלי הזוהה

שער בגדר הצפון

,
,,,

ליד קיבוץ אילון .

"

ליד השער הנוטר
דב ירמיה שהיה
שוטר
הנקודה
והמוכתר ,
מפקד
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-

-

-
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1
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גד קריין

עין  -מלחה  .משם נמשכה דרומה לאורך כביש מטולה  -ראש  -פינה ( הכביש היה בתוך שטח הגדר עד

משמר הירדן ומשם עד בית המכס בראש  -פינה  ,ושם חצתה הגדר את הכביש ועברה ליד מחנה חיל
הספר של עבר הירדן  ,שהיה מוקף גדר  ,וירדה דרומה ) עד למנזר הבנדיקטי בהר האושר  .מן ההר ירדה
הגדר אל הכינרת ממערב

לכפר  -נחום אך ללא דרך סלולה לצדה .

63

מניתוח הדוח עולה שהשיקול

הכלכלי היה מרכיב מרכזי ביישום דוח טגארט בכלל ובהקמת גדר הצפון בפרט  .לו הייתה הגדר
מקיפה את אצבע הגליל הייתה עלותה הכספית באמצעים ובכוח אדם גבוהה פי כמה וכמה והיה קשה

הרבה יותר לשמור לאורכה .

64

תוואי הגדר לא חפף את גבולות הכפרים ושטחיהם  ,לכן היה צורך לבנות שערים כדי לאפשר
לכפריים לצאת ולעבד את אדמותיהם מעבר לגבול .
ב 21 -

במרס

1938

65

ערך טגארט סיור עם קירקברייד ובו החליטו על חלוקת המבנה של הגדר  :טיפוס

ג ,גדר פשוטה לא שיפועית ברוחב

טבחה עד כביש מטולה ; טיפוס

5-3

,8

מ ' בלא מילוי של קונצרטינה  -מהירמוך לכינרת וממשטרת

גדר דו  -שיפועית ברוחב

5-3

מ ' ובתוכה מילוי של קונצרטינה

דלילה  -לאורך כביש מטולה  ,ממזרח לבסיס חיל הספר של עבר הירדן וסביב החולה עד למרגלות
63

על פי מפית דצמבר
הערה  , ) 4עמ '

64

1940

סדרה  , 1 : 20 , 000הדפסה מחדש יולי  , 1942גה " מ  ,חטיבת מפות

.

 313 - 301ראו  :ביגון

( לעיל ,

. 116

בער הדגיש שתוואי הגדר הצביע בבירור על ההחלטה להפריד בין בעיות הביטחון באצבע הגליל לבין הגליל העליון

ועמק החולה  .ראו  :ביגר ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' . 113
65

טגארט ,

יומן ארץ  -ישראל ,

 7בפברואר

 , 1938מסמכי טגארט  ,קופסה . 4

השערים  .במסמך המסכם של טגארט ( לעיל  ,הערה
באוגוסט

1938

 , )4עמ ' . 116

) 43

אף נקבע נוהל מסודר לפתיחה וסגירה של

מדובר על שלושה  -עשר שערים ; בחשבון של ' סולל בונה '

מוזכרים שמונה  -עשר שערים  ,ראו  :גה " מ  ,חטיבה  , 27מכל

 , 2644תיק . 0- 759

מ 20 -

וראו  :ביגר ( לעיל  ,הערה

הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלה כישלונה  :בחינה מחודשת

נבי  -יושע ( צומת

כוח ) ;

טיפוס [)  ,גדר דו  -שיפועית ברוחב

סבוכה  -מעין  -מלחה שלמרגלות נבי  -יושע לבסה .
משטרת

נבי  -יושע .

66

215

מ ' ובתוכה מילוי של קונצרטינה

6 -4

כן הוחלט להתקין גלאים קילומטר מכל צד של

67

כדי להתגבר על הקושי לאבטח את הגדר במקומות בעייתיים תכנן טגארט למקש את הגדר במוקשי

גז ולהניח מלכודות פתאים .

68

הרעיון של טגארט היה שבעת חדירה יתפוצץ מוקש תאורה  ,ויגלה את

מקום החדירה  ,ובמקביל יתפוצץ מוקש גז שינטרל את החודר על ירי כך שיגרום לו להקיא ויעוור
אותו באופן זמני .

69

טגארט ערך ניסוי לילי למרחקים של עד

בבירור מעמדת המשטרה .
המלכותיים ' הניחו

400

70

המיקוש תוכנן לאורך

50

ק " מ מנבי  -יושע וכל ההילות נראו

5

ק " מ  ,והוקצו לכך

ליס " ט  .ה ' מהנדסים

כ 10 , 000 -

מוקשים בקטע הגדר שבין מלכייה לאקרית עור לפני סוף יולי . 1938

71

טגארט לא סמך על הפקידות הארץ  -ישראלית שתשלים את בניית הגדר בתוך זמן קצר  ,ולכן
נתן את העבודה ל ' סולל בונה ' ללא כל מכרז  .החוזה נחתם

הייתה להסתיים בתוך שלושה חודשים .

72

ב 21 -

כריסטופר וילסון  -בראון

באפריל  , 1938והבנייה אמורה

) Broim

ת50חלל)  ,מנהל המחלקה

לעבודות ציבוריות בארץ  -ישראל  ,אישר בדיעבד את מסירת המיזם להכהן ולא הטיל שום מגבלה

מבחינת המחלקה .

73

גם הנציב העליון תמך בדיעבד בסטייה מהנהלים והצדיק זאת בכך שזהו מיזם

בעל אופי שונה מאלו השגרתיים  ,מפני שיש להשלימו בתוך כשלושה חודשים .

.2

74

מצודות הגבול

הבעיה השנייה הייתה איזה סוג של תחנות משטרה ממוגנות לבנות והיכן להציב אותן  .צריפי התחנות
הישנות לא היו עמירים בפני התקפת כנופיות אפשרית  .בחודשים מרס  -אפריל

את תחנות המשטרה בגבול הצפוני לא רק בלילות אלא גם לאור היום .

75

1938

תקפו כנופיות

באפריל

החליטה

1938

הוועדה בראשות הנציב העליון להקים שבע מצודות משטרה  ,חמש בקו הקדמי על דרך הצפון ושתיים

0א '  28 ,במרס  , 1938מסמכי טגארט  ,קופסה  , 3תיק . 2

66

'

67

טגארט  ,מממד מסכם ( לעיל  ,הערה  , ) 43עמ '  . 17 , 10הצלבה מדויקת למדי של סוגי הגדרות ביחס לפירוט החשבון של

"

' סולל בונה ' ראו  :ביגר ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '  . 117על הגלאים ראו  :סיכום ישיבת ועד ביטחון ,

26

במאי  , 1938סעיף , 5

אצ " מ . 525/ 22753 ,
68

'  Protective Booby Eapping - Frontier Fenceת, ' Notes 0

69

שם .

70

טגארט  ,מסמך מסכם ( לעיל  ,הערה  , ) 43עמ ' . 10

71

את המוקשים הניחה פלוגת ההנדסה מחטיבה , 16
תאריך  ,מסמכי טגארט  ,קופסה  , 3תיק  , 5עמ '

72

rontier Fence

-

' Trapping

'

~

.1

-

עבודות הגדר אינן מופיעות בהצעות למכרז בעיתון הרשמי של ארץ  -ישראל ,
מסירת העבודה ראו  :הכהן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '
8

בפברואר  , 1938מסמכי טגארט  ,קופסה

73

וילסון  -בראון אל מזכיר הממשלה ,

74

הנציב העליון אל שר המושבות ,

75

ראו ' :

ללא תאריך ,

חתום Jnus :

13

28

; 69 - 68

מסמכי טגארט  ,קופסה  , 3תיק

.

 Protective:ת, ' Notes 0

ראו 742 / 15 - 1938 :

דן ( לעיל  ,הערה  , ) 49עמ '

; 127 - 126

.5

ללא

 . PRO , coתיאור

טגארט  ,יומן ארץ  -ישראל ,

.4

באפריל  , 1938מסמכי טגארט  ,קופסה  , 3תיק . 2

ביולי , 1938

733 /383 /75742 / 2

CO

PRO ,

' בדרך צפת עכו החלו הכנופיות לפעול אף לאור יום '  ,הארץ  13 ,באפריל  ; 1938שם  ' ,הכנופיות משתוללות בצפון ' 15 ,
 20 ,במאי  ; 1938שם ,
באפריל  ; 1938שם  ' ,שוב הותקפה תחנת משטרה בגבול '  19 ,באפריל  ; 1938שם  ( ,ללא כותרו

' הוצתו שדות איילת השחר ' ,

14

ביוני

; 1938

' ליל התקפות כצפון '  ,דבר ,

1

ביולי . 1938

"
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-

בקו משני על כביש

עכו  -צפת .

76

ההחלטה הייתה לבנות את התחנות כמבנים מוגנים ( מצודות ,

למשטרת הספר ולא מבצרים של ממש .
-

77

נקבעו אף הדרישות הטקטיות  :יש לבנות את המבנים

כך שניתן יהיה להגן עליהם בקלות במינימום כוח אדם  ,המבנים יגנו

.

" ,י- ,

-

על כוח המשמר  ,ויתוכננו כך

1

"

, 17

ן , ,י~ *,
[

'37

*
.

ן

שןנ ן
מן

' "" '

. .

~חבא

.

.

~

ף

.- ,

.

'

נ1נהנ

"

76

שיאפשרו יציאה נוחה להתקפה  .בכל

מבנה יהיו מגדל מים  ,זרקור  ,מתקני תקשורת אלחוטית  ,מטבח ועוד .
התכנו 7היה להקים שתי תחנות גדולות  :אקרית וסעסע  ,שלוש תחנות
בינוניות  :נבי  -יושע  ,בסה  ( 2בסה אחת הייתה בנויה כצריף  ,בסה 2

78

(

.

( Posts

.

[-

,

1י !
יןו
ושש, %
ששש8ו
,
,%111ן%ישיש

,

~

מפכ " ל המשטרה אל מנהל מחלקת עבודות ציבוריות ,

28

באפריל  , 1938סעיף  , 5גה " מ  ,חטיבה  , 12מכל  , 4070תיק
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הקמת פדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה  :בחינה מחודשת

נבנתה כמצודה ) וסלחה  ,ושתי תחנות קטנות  :מג ' דל  -כרום וראמה ,
ש

:בן :ן:ני

ם

5

-

"

סיעינר

ל -.

,,

קיבל את הצעתו  ,והבריטים מסרו את שבע מצודות הגבול לבנייה

.

יקנלרס
1

.

"

 %ורם ולא

 .המצדיוה ,

,

4:י

)

,

הבעיה השלישית הייתה כמה בלוקהאוסים להציב והיכן .

.

הבלוקהאוס היה מבנה שנבנה מאבני גזית  ,ובו התמקמו כוחות

:4

,
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הפילבוקס ( 160 %חע ) הוא
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לן

בלוקהאום /פילבוקס )

לוחמים מגודל של כיתה ועד פלוגה .

1
,

פן
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71יש,1
41ע;
1
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79

'9

תחנות משטרה חדשות לאורך הגבול הצפוני '  ,הארץ ,

82

הוא

עם זאת  ,ייתכן שהכינוי הראשוני

מיקום המצדיות נקבע באותו

עולה שלפחות קבלן אחד היה ערבי מקומי  ,ראו  :מסמכי טגארט  ,קופסה

1938
מ8-

ממכתב של הכהז אל טגארט

באוגוסט

1938

 , 2תיק . 2

מ 22 -

ראו :

ביולי

במכתב תשובה אל הכהן

כתב טגארט שזו שערורייה לחלק את מרכיבי מערכת הגדר לקבלנים שונים ולא לתת את הבנייה

כולה ל ' סולל בונה ' כיוון שחיוני שיהיה תיאום בנושאים כמו תאורה וגדר  ,ראו  :אצ " מ  . 525/4846 ,מצודה אחת שלא

הצליחו לסיימה הועברה ל ' סולל בונה '  .היא השלימה את המצודה בפארדיה על כביש עכו  -צפת ששני קבלנים נטשו
את העבודה לאחר שהכנופיות שרפו את חומרי הבניין ,

ראו  :דן

( לעיל  ,הערה  , ) 49עמ '  . 130לא ברור מדוע הכלילו אייל

ועמירם את מצודות הגבול בצפון כחלק ממיזם מבצרי המשטרה ( הטגארטים )  ,השו  :אייל ועמירם ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '

. 123 , 118 , 114

מבצרי המשטרה ( הטגארטים ) תוכננו כשנה מאוחר יותר והחלו להיבנות כשנתיים לאחר הגדר  ,ראו  :ג '

קרויזר  ' ,חזרה לשליטת התחנה  ,פרשת תכנון מבצרי המשטרה ( ' טגארטימ ' ) בארץ  -ישראל '  ,קתדרה ,

עמ '
80

109
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והערה

!ע

62

Concrete

London 1995 ,

וכן עמ '

,

0

) 5ע

. 128
Construction and
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 . 19 [ 4 - 19 [ 8 ,אולדהם ציטט

' theש
מתוך 1917 :
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"
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ע  Oldham ,ו

. 7 -6

81

שם  ,עמ '

82

שם  ,עמ ' . 8 - 7
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( ניסן תשס " ד ) ,

111

 the Western Front:תBoxes 0

מאוחר יותר הוסיפו ככל הנראה עוד עמדה .

28

1

4

ן

41

חברה קבלנית אנגלית וחברה צרפתית שהעסיקו פועלים מצרים קיבלו ככל הנראה את מצודות הגבול לידיהן ,
24

'

)

נותר  ,אף שצורת הפילבוקס השתנתה .

ביוני . 1938

_

ון, .

4444

איננו מקבל את הטענה ששמו של פילבוקס ניתן לו משום שדמה בצורתו לקופסת גלולות .

תחילה נבנו בגבול הצפון תשע מצדיות ( פילבוקס/בלוקהאוס ) .

]

,

ךןג מייבל)

"

בלוקהאוס ופילבוקס  .פיטר אולדהם  ,שחקר את הפילבוקסים ,

'

! ) . ! %ן

ךך

ן ( 4ל

4ד

בחזית  81 .עם סיום מלחמת העולם הראשונה חל בלבול בין המונחים

83

יל

ללק

7ך"

,

לתת מחסה מהפגזות  ,והם היו חלק ממערכת בונקרים ותצפיות

מצא שלרוב הפילבוקסים היו צורות מרובעות או מלבניות  .יחד

מיי
י שיי 4י
, ,:
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ל

פתק בכתב ידי

של

פיסשר _ טימ מתכון

המצידית' ה

נכתב

להקים
מצודה
הצעתי
בקיטל
את
כדוגמת המצודות

בגבול הצפתי  -מערבי
של הודו  ,וסבר

,
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גדקרויזר

שלב שבו מיקמו את מצודות הגבול  .על פי תכנית גדר הצפון נועדה המצדית לצפות על הגדר
והסביבה  ,לשלוט ולנהל אש בשטח בעייתי  ,אלא שהמרחקים בין המצדיות היו גדולים  ,וכל מצדית

הייתה עצמאית והגנה על עצמה ועל סביבתה .

המצדיות שימשו כעמדות לילה לכוחות ובשעות

84

היום נותרו ריקות  ,ועל כן העיר טגארט שיש להתקין בהן מערכת נעילה חיצונית .
תוכנן להציב זרקורים נישאים בעלי אלומה באורך

השחר .

86

600

85

על גבי המצדיות

מ '  ,שיורכבו לעת ערב ויפורקו לאחר עלות

ההגנה על המצדית כללה גדר תיל היקפית  ,וטגארט המליץ למקש מצדיות מוערות לתקיפה

במקומות מפתח  ,כמו המצדית שבבירים ( ברעם ) .
עשר מצדיות למערכת הגדר  .במפה משנת

1941

87

בספטמבר

1938

ביקש הנציב העליון להוסיף עוד

מופיעות עשרים מצדיות  -ארבע מאגם הכינרת עד

למרגלות נבי  -יושע  ,ושש  -עשרה מנבי  -יושע מערבה  .כל מצדית אוישה בשניים עד ארבעה שוטרים ,
שהיו מצוידים ברובה ובמקלע לואיס וכן בכלי נשק הגנתיים בעיקר  ,על פי המלצתו של טגארט ,
כמו רימוני יד ורומה  .למרות הוספת המצדיות  ,נותר המרחק ביניהן גדול  .טגארט המליץ לקרב את
המצדיות זו לזו בקשר עין ולהתקין בכל מצדית תקשורת אלחוטית כדי שניתן יהיה להזעיק עזרה

בשעת הצורך .
.4

המשטרה הכפרית הרכובה וחטיבת הספר הצפובית

בעיה נוספת שטגארט התלבט בה הייתה איזה כוח לבנות שיהיה אחראי לגדר  .הוא קישר את הקמת
מערכת גדר הצפון לארגון מחרש של המשטרה  ,שבו עסק בדוח שהגיש  .בפרק השני בדוח המליץ
להקים משטרה כפרית רכובה

) ural Mounted Police

(  ,שתשלוט באזור הכפרי  ,ושתהיה בעלת

~

מאפיינים של ז ' נדרמריה אך לא ז ' נדרמריה של ממש  .המשטרה הכפרית הרכובה  ,שטגארט המליץ
להקימה מיד  ,נועדה לפעול בטווח הארוך בעיקר  ,ואילו בטווח הקצר הציע טגארט שהצבא ישתלט

על הכפרים  ,וכך אכן נעשה  .תפקיד נוסף של המשטרה הכפרית הרכובה היה להוות

' מסך '

( מעין

' מחסום נושם ' ) בין כביש הצפון לכביש עכו  -צפת כדי לתפוס את החודרים  .לצורך הקמת היחידה

המליץ טגארט לשנות את הפרופיל של השוטר המתגייס  ' :מה שזקוקים לו הוא טיפוס קשוח אשר

יודע על סוג זה של משחק לא פחות מהצד השני ' .

88

היה זה אחד השינויים הבולטים שהציע טגארט להכניס למשטרה הקולוניאלית בארץ  -ישראל

בסקצייה הרכובה בפריפריה  .עד בואו הייתה המשטרה אזרחית באופייה  ,ברוחו של דאוביגין  ,שגייס

את השוטר המשכיל  ,שעשה שימוש בפנקס מול הפשיעה .

89

כשבא טגארט לארץ  -ישראל שלט

פרופיל השוטר המשכיל לא רק במשטרה העירונית אלא גם במשטרה הרכובה בפריפריה הכפרית

84

רוב הפילבוקסים היו בנויים מעל פני האדמה כמו בלוקהאוס  .דגם יחיד במינו  ,שכונה

, Moir

הקרקע והייתה אפשרות לתצפית ולירי ממנו בקו האדמה  .ראו  :אולדהמ ( לעיל  ,הערה  , ) 80עמ '
85

טגארט  ,מסמך מסכם

(לעיל  ,הערה  , )43עמ ' . 18

. 6- 5

86

שם  ,סעיפים

87

שם  ,עמ '

. 13

88

שם .

89

ראו  :קרויזר

( לעיל  ,הערה . ) 23

היה חפור ויצוק בתוך

. 56 - 52

הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה  :בחינה מחודשת

משמאל  :פילבוקס מסוג  / Moirעל שם מתכננו

.

'

,

י '

ממשרד החימוש הבריטי הפילבוקס נועד
למקלע ( ראו שרטוט ) ולכן הוא נבנה בגובה פני
האדמה ומוקם במקום שיש בו הצפית

.,

" ,,, , ,
' ' '

"

, , ,1

!
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קתדרה

"

טוגה .

שימש בחזית המערביה של מלחמת העולם
הראשונה באירופה
למטה  :פילבוקס דומה סמוך ליסוד  -המעלה
( צילומי גד קרוי ~ ר )

"
למטה מימין  :פילבוקס רב אשנבים

שאליו מולינוה מדרגוה אבן .

שימש כיתה בת שבעה נוטרים
משמאל  :פילבוקס אופייני משוחזר מתחת לנבי  -יושע  ,מצפור
הפילבוקס ע " ש יובל ניר  .בל הפילבוקסים היו מגודרים
( צענם ן קרויזר )

-

,ן

Stcr/ oN

נ

_
.

ן

י

דיי" מי

המוגות מהגבול

הצפוני  -מערבי

של הודו ( מימין
לשמאל )  :חפרים
בריטים כורים
תעלה לאורך
הגדר במערכה

וגם בחטיבת הספר הצפונית

( ח510ך

"

ם

Frontier

 , (Northemשהוקמו על ידי ספייסר באפריל , 1937

בתקופת הביניים שבין שני שלבי המרד  .חטיבת הספר הצפונית הוקמה מגרעין גיוס בריטי  -שישים

ואחד חיילים משוחררים  ,שחלקם שירתו בהודו  ,גויסו באנגליה והובאו לארץ  -ישראל .

90

למפקד

היחידה נתמנה ססיל טסימן ) , (Tesseymanשבתיקו האישי נכתב  ' :מפקד שטח באופיו  ,בעל אומץ

לב  ,אך מוגבל ביכולותיו '  .הוא לא עבר את הבחינות בערבית אך ידע לדבר את השפה והתמנה כיוון

הבלוקהאוי1
אנשי כוחות הצבא

לגדר ,

ההודי בסמוך
שימו לב לזקיף
הניצב כשומר על
דרך הפטרולים
והצופה אל הגדר
בשעה שמגריו כחיטו
קטע מגדר מערכה
הבלוקהאוט שגבנתה
בגבול הצפוני  -מערבי
בהודו  ,העתק
מהמערכת בדרום

לעיל ,

אפריקה ( ראו
הערה  . ) 59גדר
הצפון בארץ  -ישראל

נבנתה לימים האוהה
תבנית  ,למעט
התעלה לאורכה

שלא היה מועמד טוב ממנו .

91

טסימן קבע את מפקדתו בצפת  ,וצורפו אליה שוטרים בריטים מהערים

וכן שוטרים יהודים ארץ  -ישראלים .

92

בתכניתו הכפיף טגארט את חטיבת הספר הצפונית למשטרה

הכפרית הרכובה האמורה לקום .
בעבר הירדן הקימו הבריטים כוחות ספר דומים  ,כמו כוח הספר עבר הירדני
( Force

)Frontier

5 -Jordanח18ן

וכוח הסיור המדברי )  , ( The Desert Patrolשהיה חלק מן הלגיון הערבי  .הלגיון הערבי  ,ששימש

ככוח שיטור עד ראשית שנות הארבעים  ,נחלק לשניים  :כוח אזרחי  ,שאנשיו לבשו מדים כחולים
ועסקו באדמיניסטרציה ובתנועה  ,וכוח בעל אופי צבאי למחצה  ,שהיה רכוב  ,ושפעל גם בגבול אך

בעיקר באזור הכפרי  .בביקורו בעבר הירדן התרשם טגארט מהקשר של שוטרי הלגיון לכפריים  ,ומצא

כי קשר זה תרם למערכת המודיעין שלהם .

93

על כן המליץ למנות את מייג ' ור נורתפילד

)eld

, (North

~
להקים .
שהיה מפקד הסקציה הרכובה בלגיון הערבי למפקד המשטרה הכפרית הרכובה שביקש

94

לאחר שיקול דעת דחה נורתפילד את ההצעה  ,והמועמד לתפקיד במקומו היה לורנס הרינגטון

) , ( Harringtonששימש כממלא מקום מפקד משטרת מחוז נצרת .
שבעה חודשים לאחר שהגיש טגארט את המלצתו נראה היה שהמשטרה הכפרית הרכובה עומדת
לקום בפיקודו של הרינגטון  ,שהיה קצין לא מרשים וחסר יכולות .

95

אולם עם התעצמות המרד הערבי

גילו רוב השוטרים הערבים חוסר נאמנות מוחלט למשטרה ולממשלה  ,ולכן לא ניתן היה לשתף
90

סוכני הכתר אל תת שר המושבות ,

91

ווקופ אל שר המושבית ,

92

הורן ( לעיל  ,הערה  , ) 47עמ '

18

5

באפריל

במאי , 1937

. 489

PRO , ] 0 733 /325 /75015/ 15 , 1937

PRO , CO 733/ 325/75015

חלק מהשוטרים היהודים גויסו בפברואר

1938

מבין עולי גרמניה  ,ראו  :תיק ' ענייני

משטרה מול הספר '  ,אצ " מ . 525/8139 ,
93

טגארט  ,יומן ארץ  -ישראל ,

94

הערות מישיבה על דוח טגארט ,

95

' העיתונות הערבית מודיעה '  ,דבר ,

8

בינואר
27

 , 1938מסמכי טגארט  ,קופסה . 4
בינואר

, 1938

 3ביולי . 1938

פרק

PRO , ] 0 733/ 383 / 75742 , 2

בהערה לשר המושבות בתחילת התיק נכתב כי נוסף על כך שהרינגטון

הוא קצין לא מרשים קייימת בעיה מפני שאשתו יהודייה ,

29

באפריל , 1938

PRO , ] 0 733/383 / 75742/ 1

אותם בכוח  ,והוחלט לדחות את הקמת
הכפרית

המשטרה

מאוחר יותר .

הרכובה

למועד

96

היחם אל טגארט ואל
מערכת הגדר
טגארט  ,שהיה מומחה אימפריאלי  ,היה
עצמאי ולא כפוף לאדמיניסטרציה בארץ -

,

ישראל או למפקד הצבא  .הוא נשלח על
ידי שר המושבות והיה אמור להגיש את

המלצותיו לנציב העליון ולשר  .העובדה
שטגארט היה בטוח שהממשלה הבריטית

.

כישלון
למרות -יללליי -
ליף מיי  -ייי4י
הגדר
הקמת -
את י = -
* יין
תאשר
* * * *..

משוריין

ל

1

הניסוי  ,ויכולתו למסור את בניית הגדר ל ' סולל בונה ' ללא מכרז  ,מעידות על חופש הפעולה הנרחב

שניתן לו .

97

האדמיניסטרציה בארץ  -ישראל התנגדה לתפיסתו של טגארט ולדרך שבה ניהל את בניית הגדר .
הלל דן  ,ממנהלי ' סולל בונה '  ,העיד כי ' לא כל פקידי האדמיניסטרציה הבריטית בארץ קיבלו בעין

יפה את מרותו של האורח מהודו [ו] טינתם אליו

רבתה ' .

98

טגארט עצמו כתב אל הכהן בנוגע לגרר

כי ' הממשלה אינה מבינה ואין בה רוח של שיתוף פעולה בנושא חשוב כל כך [  ] . . .יש לסלק כל מי
שאיננו יכול להוציא אל הפועל ' .

99

ניתן לשער שטגארט עורר את התנגדות הפקידות הגבוהה לא

רק בתפיסותיו אלא גם בכך שכפה עליהם את המלצתו להקים את הגדר  ,ושעקף אותם ומסר את
בנייתה לידי ' סולל בונה ' ללא מכרז  .עם זאת כאשר סיים טגארט את שליחותו הראשונה  ,ביוני , 1938
בעיצומה של בניית הגדר  ,הכינה לו האדמיניסטרציה מסיבת פרדה יוצאת דופן במלון ' המלך דוד ' ,

ועל השולחנות פרשו את דגם גדר הצפון  .יש להניח שמיזם הגדר והוצאתו אל הפועל הרשימו אותם
למרות הכול  .הם כינו את הגדר  , Tegart's Wallביטוי המלמד גם הוא על הערכה אף שטגארט לא היה

אהוד עליהם  .יש להניח שעם עזיבתו את ארץ  -ישראל חשו אנשי האדמיניסטרציה והמשטרה הקלה

מהלחץ הבלחי פוסק שלו לקדם את המלצותיו .
96

קצין האדמיניסטרציה אל שר המושבות ,

9

באוקטובר , 1938

) 0 733/ 383/75742/ 1

 . PRO ,טגאיט

וסבר שניתן לחמש את השוטרים הערבים במשטרה הכפרית הרכובה  ,ראו  :טגארט אל שרתוק ,

23

חלק על הממשלה

בספטמבר , 1938

אצ " מ . 525/4846 ,
97

הממשלה לא אישרה בדרך כלל שום בקשה באופן גורף  ,כך למשל לא אושרה הוספת גלאים חשמליים  ,אולם טגארט
הביא לאישור גלאים נוספים ליד מצודת נבי

98
99

יושע .

דן ( לעיל  ,הערה  , )49עמ ' . 126
טגארט אל הכהן  8 ,באוגוסט  , 1938אצ " מ . 525/4846 ,
להמלצות טגארט  ,ראו  :הערות לפגישה

מדברי טגארט אלה עולה שהיה פער בין הנציב לממשלתו ביחס

( לעיל  ,הערה . ) 52

משצרת

עצמית יבי

ניטייט

מכוניות מסוג

' ה ייקש מגאי "
להפעיל בעיירים
הקבועים לאורל
הגדר

ץתדרה 222

גד קרותר

שר המושבות מלקולם מקדונלד

הפרידה מטגארט

)( MacDonald

ביקש לפגוש את טגארט מיד עם שובו מארץ -

:

יב עזיבתו הראשונה ישראל לאנגליה  ,כיוון ששיננו יכולים לאפשר לעצמנו לאבד ולו גם פיסה קטנה מהמתקפה שלנו
אח הארץ  ,יוני  .1938במלחמה בטרוריזם  .החובה העיקרית שלנך היא להכניע את הטרור '  100 .ואילו הנציב העליון ביקש
דגם גדר הצפון הוצב

,

על השולחן
מלוס  ,צמ אורון

( IVpWTINI

שטגארט יחזוך לארץ  -ישראל לסייע במלחמה בטרור  ,והשהה את כל תכניות הארגון מחדש של
הבשטרה עד בואן ליקורן השט בארץ  101גם מפקד הצבא החדש רוברט ( בגב ) היינינג 151ת81א ) ,
שנכנס לתפקידו באפריל  , 1938ראה בטגארט איש בעל סמכות מקצועית בתחומו  .הוא התכתב עם

טגארט כשזה שהה בלונדון וביקש ממנו שיחזור בכל דרך ' כאיש קשר עם עבר הירדן [ . . .

]

זה נשמע

דחוק אבל במחשבה שנייה צריכים למצוא איזשהו תפקיד להבטיח את שהייתך וכארץ  -ישראלי

זמן ' .

102

לפרק

סונדרס המפכ " ל הסתייג מחזרתו של טגארט לארץ  -ישראל  ,מחשש שיעמוד בצלו ויאבד

מעצמאותו .
הציבור היהודי התייחס בתחילה בחשדנות אל ' [ היועץ 1הבנגלי ' ,

103

כיוון שהוא סבר שיש לשוב

ולשלב שוטרים ערבים במשטרה  .אך משה שרתוק שהכיר היטב את טאגרט ואת גישתו הרגיע את
100

101
102

103

הערות שר המושבות בכתב יד ,

5

ביוני , 1938

10 , ) 0 733 / 383 /75742ע

שר המושבות אל הנציב העליון  31 ,באוגוסט  , 1938מסמכי טגארט  ,קופסה  , 1תיק . 5
היינינג אל טגארט  8 ,באוגוסט  , 1938מסמכי טגארט  ,קופסה  , 4תיק . 4 - 3
המילה נוקבה וההשלמה שלי  .ראובן זסלני אל דב יוסף  ,בכתב יד  19 ,בינואר  ( 1938חמישה
את הדוח )  ,בראש תיק אצ " מ . 525/22734 ,

ימים לפני שטגארט מסר

הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה  :בחינה מחודשת

החששות .

104

223

מנהיגות היישוב לרבדיה השונים הכירה את ביקורתו על המשטרה והאדמיניסטרציה

משיחות רבות שניהלו עמו משה שרתוק  ,דב יוסף  ,גרשון אגרון  ,אבא חושי  ,הכהן ואחרים .
היו ערים לוויכוח הנוקב של טגארט עם צמרת הממשלה בנוגע לגדר ,

106

105

הם

ואף על פי כן דעתה של

האדמיניסטרציה בנוגע לגדר היא שהשפיעה עליהם  .הכהן היסס מאוד לפני שקיבל את העבודה
לבניית

הגדר  :רק

' לאחר הפגישות עם [ . . .

]

יוזמי הגדר וחסידיה  - ,מושל הגליל מר קירקברייד ובעיקר

היועץ המיוחד לענייני ביטחון שהתארח כמה חודשים בארץ  ,סר צ ' ארלס טגארט  ,נתמלאתי גם אני

הגשמתו ' .

אמונה בערך הדבר ואפשרות

כן פתרון שלם לימים ארוכים ' .

108

107

הציבור היהודי התרשם שטגארט ביקש ' בלב תמים וברצון

לכן עוד בטרם סיים טגארט את שליחותו הראשונה  ,כבר במהלך

בניית הגדר  ,ביקש חיים וייצמן מהלשכה הציונית בלונדון לפנות אל שר המושבות הנכנס מקדונלד
ולבקש להאריך את שליחותו .

109

כאשר הגיע זמנו של טגארט לסיים את שליחותו הראשונה כתב

ה ' פלסטיין פוסט ' שנוכחותו של ' צ ' רלס טגארט

הארץ  -ישראלי ' .

110

[. . .

]

השרתה ביטחון שניתן להכריע את הטרוריסט

לא פלא אפוא שהיישוב אימץ את המונח הבריטי ' חומת טגארט '  ,מה עוד שהוא

עצמו היה שותף מלא לבנייתה .
הערבים בארץ  -ישראל ובסביבותיה ראו בגדר ובטגארט עצמו איום  .הגדר  ,שכונתה אף בפיהם

' חומת טגארט '  ,נתפסה אצלם באור שלילי  ,כחיץ שנועד לנתק את צפון ארץ  -ישראל מסוריה ומלבנון
111

על ידי גדר ה ' מזכירה לנו את חומת

גדר היחפוז  -הבעיות המרכזלות
כבר מראשית הבנייה החלו חבורות ערבים חמושים לחבל בגדר  ,וזאת כיוון שראו בהקמתה לא רק
ניסיון בריטי למגר את המרד  ,אלא גם ניסית ליישם בפועל את תכנית החלוקה של ועדת

פיל .

פרסמו הצעות כיצד לחבל

בה .

העיתונים הערביים ' בירות '  ' ,אליום ' ו ' אלאסתקלאל '

( דמשק )

12

'

113

חבורות החמושים היו נתונות במאבקים פנימיים חריפים  ,וניסיונות שנעשו בדמשק לאחד את
הקבוצות השונות נכשלו ,

104

105

106

14

'

ועל כן פעלו החבורות נגד הגדר בנפרד  .בעזרת תושבי הכפרים הסמוכים

לגמיי '  ,שיתוק אל תוטבי ,

כד כתב שרתוק במכתבו לתשבי  ' :אני בקשי אמיץ עם טגארט תחסו אחי
 , 1938אצ " מ . 5254846 ,
במחלקה המדינית פתחו תיק מיוחד למגעים עם טגארט  .ראו  :אצ " מ ; 525/4846 ,
בדצמבר  , 1937מסמכי טגארט  ,קופסה . 4
הכהן ( לעיל  ,הערה

,) 1

23

טגארט  ,יומן ארץ  -ישראל ,

עמ ' . 68

107

הבס ( לעיל  ,הערה  , ) 33עמ '

108

מ ' בוגדן  ' ,עם הגודרימ '  ,דבר ,

109

וייצמן אל גב ' דוגדייל )  , ( Dugdaleמברק אל הלשכה המדינית בלונדון ,

. 12

alestine Postt 14 une 1938 110
.

19

ביולי

מאמר

; 1938

חבס

(שם )  ,עמ ' . 37
26

במאי

 , 1938אצ " מ . 525/4846 ,

המערכת הוקדש לטגארט .

Charles Tegart
~ Palestine Press~ Cuttings ' 111

"

 , ' 5מסמכי טגארט ,

במאי . 1938

ביוני  , 1938אצ " מ . 5254935 ,

112

פרוטוקול ישיבה במחנה הגדר במלכיה ,

113

הערה של שרתוק בכתב יד  ' ,הנדון  :גדר תיל ' ,

114

פרוטוקול ( לעיל  ,הערה . ) 112

11

' אל

דיפע ' ,

2

20

ביוני  , 1938אצ " מ . 5254395 ,

בספטמבר
 18ו 27 -

ץתדרה

שתייה

224

ך

קיזוזי

לגבול  ,שעל פי ידיעות מודיעיניות מיהרו בשל כך לסיים את הקציר ,

115

חיבלו בגדר ועקרו חלקים

גדולים ממנה  .הדבר לא נסתר מעין הציבור  ,והעיתונות דיווחה על כך באופן שוטף .

116

שרתוק  ,מנהל

המחלקה המדינית  ,שעסק באופן אישי בנושאי הביטחון והתיישבות ' חומה ומגדל '  ,קיבל דוחות
מפורטים על החבלות בגדר  ,שהגיעו במקרה אחד עד הרס של

ק "מ .

12

117

אין ספק שהמורדים הפגינו בהרס הגדר כושר ארגון וביצוע למרות הבעיות הפנימיות ביניהם .
עם זאת הם לא הצליחו להפסיק את בניית המיזם  ,והגדר הושלמה בתוך כשלושה חורשים  .הן
השלטונות האזרחיים והן המשטרה לא הגיבו כראוי על ניסיונות ההרס .

118

ראובן זסלני ( שילוח ) ,

שחיבר את אחד הדוחות המרכזיים בפרשה  ,דיווח שקצין המחוז הערבי בצפת ידע מראש על אחת
הפעולות שבמהלכה הרסו החבורות החמושות בסיוע כפריים

5

ק " מ של הגדר  .קצין המחוז הערבי

רמז לכפריים בפגישת המוח ' תארים הערבים עם השלטונות שהתקיימה במלכיה שבועיים קודם לכן ,

ש ' השלטונות בכללם אינם מביטים בעין יפה על הקמת גדר התיל ' .

119

האדמיניסטרציה ראתה בהקמת

הגדר את ' תכניתו של אנגלי מטורף ידיד היהודים  ,ועל כן לא תתרגש הממשלה יותר מדי אם יקרה

לגדר משהו ' .

120

אנשי החבורות והכפריים חיבלו בקטעים בגדר ללא קושי כיוון שהכוחות סיירו לאורך הגדר רק

פעם בשבוע  ,והמרווחים בין המצדיות ( הפילבוקסים ) ותחנות המשטרה היו גדולים  .בין הסיורים ערכו
הכנופיות תצפיות ואספו מודיעין  .קצין ששירת לאורך הגדר  ,ושהגיע לחופשה באנגליה  ,תיאר זאת
ב ' דיילי

הראלד ' :

כשהם יודעים שהסיור חלף והם לא יחזרו במשך שבוע הם פורצים את הגדר בנקודה שהם בוחרים [ מבצעים
את פעילותמן וחוזרים בחזרה לעבר האחר של הגדר  .עד שהכוחות מגיעים הכנופיות כבר נמצאות בשלווה
גמורה בטריטוריה שלהן .

121

תיאור זה עולה בקנה אחד עם מה ששמע שרתוק מפיו של טגארט  ,שאמר שכיוון שזמני הסיור קבועים
וידועים  ,החבורות הממתינות יכולות לחצות את הגבול ולהגיע למקום מקלט ללא קושי .

122

חולשת

המשטרה באה לידי ביטוי לא רק ביכולת המוגבלת של סיוריה לאורך הגדר אלא גם בחוסר רצונה
לטפל במסיתים ידועים בכפרים  .נטען כלפיה שלא עודדה אלמנטים מתונים  ,ושנכשלה בהרשעת מי
שחיבלו בגדר  ,ושזהותם הייתה

ידועה .

123

ישראל גלילי כתב בדוח שחיבר ש ' הערבים בראותם אפס

115

שם .

116

' התקפה על מחנה הפועלים של הגדר הדוקרנית '  ,הארץ ,
; 1938

' יריות על חניתה מעבר לגבול '  ,שם ,

3

ביולי

21

; 1938

ביוני

; 1938

' צבא ירוכז בצפת והסביבה '  ,שם ,

' הטלת קנסות כבידים על כפרים ערבים סוררים '  ,שם ,

117

באוגוסט . 1938
ר "ז (ראובן זסלני ) אל שרתוק  ' ,דוח בנדון  :חבלות בגדר התיל'  26 ,ביוני  , 1938אצ " מ . 5254935 ,
הכהן אל טגארט  22 ,ביולי  , 1938מסמכי טגארט  ,קופסה  , 2תיק . 2

119

דוח זסלני ( לעיל  ,הערה  , ) 117עמ '

120

דוח זסלני ( לעיל  ,הערה  , ) 117עמ ' . 2

118

;2

30

ביוני

הכהן אל ממלא מקומו של קירקברייד ,

23

ביוני

, 1938

29

אצ " מ . 525/4935 ,

' Tegart's "Wall" Helps Raiding Gangs' , Daily Herald , 27 Tune 1938 121
 122מ '
123

שרת  ,יומן מדיני  ,ג  :תרצ " ח  , 1938 -בעריכת א ' מלבין  ,תל  -אביב תשל " ב  ,עמ '

. 86

זסלני הביא כדוגמה למתונים בעלי השפעה שיש לטפחם את כאמל חסין מחלמה  ,שזוהה כרוצחו של טרומפלדור ,
ושהכנופיות הוציאו עליו גזר דין מוות  .חסין הפך למשתף פעולה עם היישוב ועמד בקשרים עם יהושע ( ג ' וש ) פלמון ,

הקמת נדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה  :בחינה מחודשת

פעולה מצד השלטון גילו נטיה לעזור למנהיגי

הכנופיות ' .

124

225

השוטרים הבריטים  ,שחלקם הועברו

מהערים הגדולות במסגרת הארגון מחדש של המשטרה  ,לא עמדו בתנאי הבידוד הקשים של הספר ,

שסחטו אותם מבחינה פיזית ומנטלית .

125

ראוי לציין שבאותה תקופה התמקם באזור הגדר אורד וינגייט  ,שעסק אז בהקמת יחידתו החדשה ,
' פלוגות הלילה '  .הוא ישב באיילת  -השחר ובחניתה וביקש להיות מעורב בשמירה על הגדר כדי למנוע
את הריסתה  .מושל מחוז הצפון סירב  ,למרות הצורך הדחוף בקצינים מסוגו  ,ודחה את בקשתו בטענה
הבריטיים127
שאין להכניס נוטרים יהודים לשטחים ערביים  126 .המושל חשש מפגיעה באינטרסים

ולא פחות מכך מיחסו של וינגייט לכפריים הערבים  .גם היישובים היהודיים שליד הגדר חששו מכך
 128לא
וסירבו להעמיד לרשותו כוח אדם וסיוע לוגיסטי נחוץ  ,למרות המצב הקשה שבו היו נתונים .
הייתה זו הפעם הראשונה שיישובים יהודיים סירבו לשתף פעולה עם וינגייט  ,למעשה כבר כשהגיע

לראשונה לקבוצת טירת  -צבי  ,במרס  , 1938לא נטו אנשי המקום לצאת אתו לפעילות מחוץ לגדר .
 129אנשי
אחת הסיבות הייתה שפעילותו נגד הערבים הייתה כוחנית ופגעה ביחסים עם ערביי הסביבה .
הגליל העליון העדיפו לבקש הגנה על שטחיהם ממפקח מחוז

צפון130

ולא לשתף פעולה עם וינגייט .
131

חששם היה שהשיטות הברוטליות שנקט וינגייט נגד הכפרים הערביים יפתחו מעגל

והוא נהרג בסופו של דבי
חזית בלי עורף  ,תל  -אביב  , 1979עמ ' . 256

על ידי הסורים בסוף מלחמת העצמאות  .ראו  :דוח זסלני ( לעיל  ,הערה

124

; ) 117

נ ' רוגל  ,תל חי :

גלילי התייחס בעיקר לחוסר הנוכחות הצבאית בשטח  ,ראו  :דוח גלילי ליולי  , 1938בכתב יד  ,בעברית וחלקו באנגלית ,
אצ " מ ,

125

דמים .

נציגי

. 525/22753

לדברי הורן השוטרים לא עמדו בפקודות הקבע  ,וזאת בעיקר בגלל השינויים התכופים שחלו בהן והשחיקה של תנאי
הספר  .ארבעה סמלים הורדו בדרגה  ,ארבעה שוטרים שוחררו מהשירות  ,סמל ושישה שוטרים התפטרו  .בעקבות זאת
היה צורך להגביר את המשמעת

126

והפיקוח .

ראו  :הורן

( לעיל  ,הערה

סייקס  ,אורד וינגייט  ,תרגם י ' גולדמן ,

תל  -אביב תשכ " א  ,עמ ' . 133

127

סטמפלר ( לעיל  ,הערה

128

' הוצתו שדות ראש פינה ואיילת השחר '  ,הארץ ,

,)9

עמ '

. 161
25

במאי

; 1938

פירות של אלף עצים  .בראש פינה של הד " ר ירוסלבסקי '  ,שם ,
129

, ) 47

עמ '

. 486

דוח זסלני ( לעיל  ,הערה  . ) 117במפקדה נמנעו מפעולה העלולה להביא יהודים וערבים לידי סכסוך מזוין  .ראו  :כ '

8

' הותקפה יסוד המעלה '  ,שם ,

6

ביוני

; 1938

' הושחת גן

ביוני . 1938

הערת ראובן אור בסוף ' אפיזודות מתקופת שהותו של וינגייט בטירת צבי  ,ובסופו השאלה מדוע עזב וינגייט את

.

טירת צבי  ,מאת אבישי יורב  ,עבודת מחקר פנימית על ההיסטוריה של טירת  -צבי ,
hnn
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.

ההתנגדות לא הייתה דווקא בגלל ציות למדיניות ההבלגה של ה ' הגנה '  .נראה יותר כי

האינטרס המקומי להחזרת השקט גבר על האינטרס הביטחוני הלאומי  .עדויות אלה נותנות משקל רב לעדויות שהביא
שגב על שיטותיו האכזריות של וינגייט בכפרים הערביים  ,שיטות ש ' הלכו והחמירו עם הזמן ' עד כדי פגיעה בחייהם של
הכפריים  ,ראו  :ת ' שגב  ,ימי הכלניות  :ארץ ישראל בתקופת המנדט  ,ירושלים  , 1999עמ '  . 349אורן הסתיע מכך וטען כי
הארת צדדים אלה בפעילותו של וינגייט היא חלק ממתקפה של ה ' היסטוריונים החדשיס ' על דמותו של ' הידיד '  ,ראו :
מ ' אורן  ' ,אורד וינגייט  :ידידות במבחן '  ,תכלת ,

10

( חורף תשס " א )  ,עמ '  . 29 - 28אניטה שפירא האירה את אופי פעילותו

הבעייתי של וינגייט בכפרים הערביים  -על פי שמועות שציטטה נהג וינגייט להעמיד בשורה את הגברים של כפר
חשוד ולירות בכל עשירי למניין  .ראו  :א ' שפירא  ' ,חרב היונה  :הציונות והכח  , 1948 - 1881תל  -אביב  , 1993עמ ' , 343
וכן בספרה  :יגאל אלון  :אביב חלדו  ,ביוגרפיה  ,בני  -ברק תשס " ד  ,עמ '
130
131

' הגליל העליון תובע הגנה '  ,הארץ ,

9

152

והערה

. 49

ביוני . 1938

ראו גם  :י ' סלוצקי  ,ספר תולדות ההגנה  ,ב  ,חלק ב  :מהגנה למאבק  ,תל  -אביב תשכ " ד ,

דוח זסלני ( לעיל  ,הערה . ) 117
עמ '  . 921להערכתנו במקרה של

גדר הצפון חוסר נכונותה של האדמיניסטרציה הבריטית להפעיל את וינגייט השתלנ

בעוינותה לגדר  .על עוינותו של וינגייט לאדמיניסטרציה בארץ  -ישראל ראו האירוע בגדר הצפון  :דן ( לעיל  ,הערה
עמ ' . 130 - 129

, ) 49

ץתדרה

11 fly

"

י

226

קר

המשקים בגליל העליון אף הרחיקו לכת והתלוננו בפני השלטונות בצפת על פעולותיו החריגות של

וינגייט .

132

לכן דרשו היישובים להכניס את הצבא לאזור .

שאלה ערכה הבב

ל

"

של גדר הצפת

רק כניסת הצבא לפעילות באזור הגדר לצד המשטרה  ,החל ביולי  , 1938הביאה לתחילת השיפור
בתפעול הגרר .

133

טגארט והגנרל היינינג ראו כמעט עין בעין את פתרון הבעיות בארץ  -ישראל ,

ועובדה זו תרמה להצלחת הפעילות הצבאית והמשטרתית המשותפת  ,שהחלה מיד לאחר כניסתו

של היינינג לתפקידו באפריל  . 1938כבר במאי פתח הצבא בהמלצת טגארט בכיבוש עשרים וחמישה
כפרים בשומרון ובגליל  ,במטרה לשלול מהמורדים בסיסי קבע  .פעילות זו הייתה צעד ראשון בלחץ
על המורדים והיא גרמה למגמת מעבר של החבורות החמושות מאזור הצפון לדרום  .עם כניסתו לאזור

גדר הצפון  ,ביולי  , 1938הכשיל הצבא ניסיון רחב היקף לחבל בעת ובעונה אחת בקטעים שונים של
הגדר בין מלכייה לתרביחא  ,אך כמה מאות מטרים ניזוקו בכל זאת באותו אירוע  .התיקונים של הגדר
בחודש יוני הסתכמו

ב 12 -

ק " מ  ,ולעומת זאת ביולי הגיעו

ל2 -

ק " מ בלבד .

134

אחת הפעולות שעשה

הצבא מיד עם כניסתו לפעילות המבצעית הייתה אזהרת המוח ' תארים בכפרים הערבים כי הם יהיו
אחראים לכל החבלות והיריות בסביבותיהם כיוון שהפושעים הם

עונשין בכפרים הערביים שפגעו בגדר או בכוחות המסיירים .

136

מקומיים .

135

הצבא ביצע פעולות

עם זאת הגדר עדיין לא סיפקה את

צורכי הביטחון  ,והיה צורך לתגבר את כוחות המשטרה והצבא בציוד ובכוח אדם  ,אך אלה לא הועברו

ככל הנראה לאזור הגדר בסופו של דבר .

137

מסוף אוגוסט החלה מגמת ירידה בפגיעות בגדר עקב פעילות הצבא  ,והמורדים נאלצו להביאה
בחשבון

כמכשול  .מיד

לאחר שהגיע טגארט לשליחותו השנייה בארץ  -ישראל  ,בספטמבר  , 1938אמר

לו שרתוק בשיחה ביניהם שההנחה שלו התאמתה  ,ושגדר הצפון אכן מהווה מכשול יעיל לתנועה

חופשית של כנופיות  ' ,אם כי אין זה אומר שהברחות נשק לא נמשכות ' .
132

זסלני הזכיר את ח " ש כאחד המתנגדים לווינגייט ,

ראו  :דוח

138

בנובמבר

1938

ירד היקף

זסלני ( לעיל  ,הערה  . ) 117ככל הנראה מדובר בחיים

שטורמן  ,המוח )זאר של עין  -חרוד וממייסדיה  .אף שהיה מיודד עם וינגייט חלק עליו בעניין היחס הראוי לערבים .

שטורמן נהרג כשעלה על מוקש  .וינגייט כתב על זר הפרחים שהניח על קברו  ' :יהודי גדול  ,ידיד הערבים  ,הוכרע בידי
ערביס '  .ראו  :סלוניקי ( לעיל  ,הערה  , ) 131עמ ' . 872 - 871
133

הכהן ראה בסיוע הצבא שינוי דרמטי עד כדי כך שכתב לטגארט  ' :אין מקוס בטוח יותר בא " י מאשר גדר הצפון '  ,אך
נראה כי הוא הגזים  .ראו  :הכהן אל טגארט ,

22

ביולי  , 1938מסמכי טגארט  ,קופסה

,2

תיק  . 2גלילי

כתב  ' :בסוף החודש

חלה הטבה נוספה במצב הביטחון '  ,וקישר זאת לחזרת חיל הספר לתחנות הקבועות שלו  ,ראו  :דוח גלילי ( לעיל  ,הערה

. ) 124
134

בלקברן  ,ממלא מקום מפקח הגליל ועכו  ,אל המזכיר הראשי על תיקוני נזקים של גדר הצפון ,

22

באוגוסט  , 1938אנ " מ ,

. 525/22762
135

דוח גלילי ( לעיל  ,הערה  , ) 124עמ ' . 2

136

סלוצקי ( לעיל  ,הערה  , ) 131עמ ' . 906

137

מכתב אל שר המושבות  ,ככל הנראה מהנציב העליון ,
הצפונית '  ,אצ " מ ,

138

19

ביולי

, 1938

סעיף  ' , 3להגדיל את התקנים לחטיבת הספר

. 525/22762

הערות על שיחת שרתוק עם טגארט ,

23

בספטמבר  , 1938אצ " מ . 525/4846 ,

בחודש זה עדיין הייתה לכנופיות השפעה

קמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה  :בחינה מחודשת

הפעילות החבלנית נגד הגדר והחדירות באופן המשמעותי ביותר עד

אז .

139

227

אמנם החבלות בגדר

לא פסקו והיו דיווחים על פגיעות בה  ,אך בהיקפים קטנים יותר  ,והן נעשו בעיקר על ידי ' בודדים

ולא כנופיות מאורגנות ' .

140

הפגיעות התגברו שוב עם התחלת מלאכת הזיפות של דרך הפטרולים ,

בראשית ינואר  , 1939ואז תקפו אנשים וציוד בעיקר מתוך ארץ  -ישראל  ,מכיוון בירים או מלכייה ,

ופחות מכך מכיוון לבנון .

141

במקביל לחץ הצבא  ,בהתאם לדרישת טגארט  ,על הכפרים בגליל העליון

בפעילות חיפושים אינטנסיווית אחר כנופיות ונשק וכן הגביר את הפיקוח על כביש עכו  -תרשיחא

ועל הצירים לכפרים .

142

כתוצאה מכך התרבו ההברחות דרך השערים  ,ועל כן ביקש טגארט לסגור

טגארט (משמאל) ,סונדרס (במדיט ) וקצין המשטרה ויליאם פרדריק ויינרייט ), (Wainlight
הגדר  ,בחלוקה פרסים ביום ספורט של המשטרה  ,הר הצופים 1938 ,
צילום  ,צבי אורון ( אר ~ שקס ) י  College , oxfordלןהב  ,תן ( courtesy of the Middle East Centre , Sr .

נציג המשטרה בצחת תכנון

(

רבה על הכפרים בגליל  ,ראו  :בלקברן אל מפקד חטיבה , 16

3

בספטמבר  , 1938אצ " מ  . 525/22761 ,ידיעות על מבריחי

נשק המסתובבים בכפרים בצפון ורושמים בקשות לרכוש נשק מסוריה ,
בחודש יולי  , ) 1938אצ " מ ,
139

ראו  ' :נושא  :הברחות נשק ' ( ללא

תאריך  ,מתויק

. 525/22762

דוח הנציב העליון לשר המושבות ,

19

בדצמבר  , 1938עמ '  , 35סעיף  , 17אצ " מ ,

. 525/22762

140

ציטוט מהדוח האדמיניסטרטיווי לנובמבר  , 1938מחוז הגליל ועכו ( ללא תאריך )  ,אצ " מ . 525/22761 ,

141

כ " ץ  ,פקיד העבודות ממחנה מלכייה  ,אל מהנדס מחוז נצרת  6 ,בפברואר  , 1939גה " מ  ,חטיבה  , 12מכל  , 4116תיק

142

דוח הנציב העליון ( לעיל  ,הערה  , ) 139סעיפים . 17 - 14

.7

ץתדרה

ץתדרה 228

גד קרויזר

חלק מהשערים .

143

הלחץ האינטנסיווי של הצבא על הכפרים בחסות הגדר  ,שהגבילה את יכולת

הכנופיות  ,הביא בסופו של דבר להעברת כובד המשקל של המרד לדרום .

44

'

סיכום
טגארט נשלח לארץ  -ישראל כמומחה אימפריאלי שהייתה לו ' תפיסת עולם ' מגובשת בנוגע לאופי
המשטרה הקולוניאלית והמלחמה בטרור  .הוא חלק על ווקופ ועל ממשלת ארץ  -ישראל בשני

מישורים :

במישור התפיסתי טען שניתן להכריע את המרד הערבי בכוח  ,ובמישור המבצעי טען שיש להפעיל את

כל האמצעים שיפגעו ביכולת הלחימה של המורדים  .שני

עקרונות אלה היו מונחים ביסוד המלצתו

להקים גדר  .כישלון ניסוי הגרר  ,שהצביע על יעילותה המוגבלת  ,לא השפיע על טגארט  ,כיוון שכוונתו
הייתה לשפר את מערכת הגדר במידה רבה בהיבטים של תשתית  ,כוח אדם  ,פיקוד ואמצעים  ,גם כחלק
מהארגון מחדש של המשטרה בדוח שכתב  .נוסף על כך ראה טגארט חשיבות בהשקעה במיזם שיעשה
רושם

בארץ  -ישראל ובסביבותיה  ,ושיעביר למורדים את המסר שהממשלה נחושה להכריע את המרד .

הנציב העליון לא היה מוכן להשקיע בגדר בעלת יעילות מוגבלת ולא בשיפורה  ,וזאת על רקע
תפיסתו שאי אפשר להכריע את המרד בכוח  .מפקד הצבא וייוול ומפכ " ל המשטרה סברו שניתן לדכא
את המרד בכוח אך טענו כי אין לעשות זאת ' בכל מחיר '  .לכן שאלת העלות הכלכלית מול התועלת

המוגבלת של הגדר היא שהכריעה מבחינתם .
טגארט חלק על הנציב העליון  ,על מפקד הצבא ועל מפכ " ל המשטרה גם בהיבט המבצעי של

מערכת הגדר  ,שהועתקה ממערכת הבלוקהאוס בדרום אפריקה  ,לאחר שיושמה שם בהצלחה  .בעוד

שהם העתיקו רק את המרכיבים של הבלוקהאוסים /פילבוקסים ודרך הפטרולים ופסלו את מרכיב
הגדר  ,סבר טגארט שמרכיב הגדר הוא תוספת חיונית  ,וזאת לא רק כמכשול שחבורות המוררים
שיבקשו לחדור מסוריה יהיו חייבות להתחשב בו  ,אלא כ ' אובייקט מוחשי '  ,כמו במערכת בלוקהאוס ,
אובייקט שסביבו ינהל הצבא ביתר קלות מבצעים יזומים וקרבות השמדה נגר המורדים  .הקמת הגדר
הייתה אחד הלקחים של טגארט מהמבצעים הצבאיים הגדולים שהתנהלו בצפון סמוך לבואו לארץ ,

בחג המולד של שנת . 1937

השיטה שננקטה באותה עת הייתה הנעת טורים שדחפו את החבורות

החמושות לשטחים פתוחים כרי לחסלם  .כיוון שלא הייתה גדר הצליחו חלק מאנשי הכנופיות להימלט
לסוריה  .טגארט תכנן מערכת בלוקהאוס מורכבת גם נגד חדירות  .הוא הוסיף גדר  ,מיקש חלקים ממנה ,

תכנן מצודות גבול  -חמש בקו הראשון ושתיים בקו השני  -הכפיל את מספר הפילבוקסים לעשרים
והוסיף להם תאורה  ,הכניס כלבים  ,תכנן את הקמת המשטרה הכפרית הרכובה  ,שהייתה אמורה לפעול
כ ' מסך ' בין גדר הצפון לכביש עכו  -צפת ולפקד על חטיבת הספר הצפונית  .גדר הצפון הייתה אחד

האמצעים להשגת סגירה כוללת של הגבולות  ,שעליה המליץ טגארט בעקבות דוח ועדת פיל .
143
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הערות על שיחת שרתוק ( לעיל  ,הערה . ) 138
שם  .מתחילת שנת

1939

התגלע מחסור חמור בתחמושת  ,וזה היה אחד הגורמים שהביאו לדעיכת פעולותיהן של

,

הכנופיות  ,ראו  :י ' גלוברמן  ' ,שלכים בטקטיקה הערבית '  ,יהושע גלוברמן  :קובץ לזכרו  ,תל  -אביב ] תש " ט  ,עמ '
ראו  :סלוצקי

( לעיל  ,הערה  , ) 131עמ ' . 767

. 38

וכן

הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה  :בחינה מחודשת

229

הממשלה תמכה בטגארט והייתה מוכנה להשקיע בבניית הגדר למרות כישלון הניסוי והעלות
הגבוהה  ,וזאת משתי סיבות  :כיוון שטגארט סבר שניתן לדכא טרור בכוח ודיכוי המרד הערבי היה
חיוני לבריטניה ערב המלחמה הצפויה באירופה  ,ומפני שסמכה על יכולתו של טגארט לדכא את

המרד  .לכן קיבל טגארט חופש פעולה נרחב לבצע את המלצותיו  ,אם כי לא באופן בלתי מוגבל .
ווקופ הועבר מתפקידו בהחלטת הקבינט הבריטי בשל גישת ' היד הרכה ' שנקט  ,ובמקומו נבחר

נציב עליון חדש  ,מקמייקל  ,ונציב זה  ,שנכנס לתפקידו בראשית מרס  , 1938הוא שאישר את הקמת

הגדר  .אולם אף שווקופ הודח  ,הפקידות הבכירה בארץ  -ישראל נותרה על כנה  ,והיא המשיכה לראות
במרד ' מצב אבוד שמעט מאוד ניתן לעשות [ כדי לשנותה '  .אנשי הפקידות גם ראו בהקמת גדר הצפון

סכנה של פגיעה באינטרסים הבריטיים מול הערבים  ,ולכן היו חסרי מוטיווציה לקדם את בנייתה .
מסיבות אלה מסר טגארט את מיזם הגדר לידי ' סולל בונה ' ללא מכרז  ,בניגוד לכל הנהלים אך בגיבוי
מלא של משרד המושבות  .נוסף על כך הוא פעל לאתר קצין מתאים לפיקוד על המשטרה הכפרית
הרכובה  ,קצין שאמור היה להיות מופקד גם על הפעילות המבצעית השוטפת של חטיבת הספר
הצפונית ועל עיבוי הקו הצפוני על ידי שוטרים בריטים שהועברו

מהערים .

מכל המלצותיו של טגארט התקדם כראוי מימושן של שתיים בלבד  :הקמת הגרר בצפון וסגירת

הגבול המזרחי  .ההתקפות החוזרות ונשנות של המורדים על גרר הצפון והרס חלקים ממנה לא הצליחו

לעצור את בנייתה  .לעומת זאת בניית מצודות הגבול לא התקדמה באופן משביע רצון  ,טגארט נכשל
בניסיונו למנות את נורתפילד מהלגיון הערבי למפקד המשטרה הכפרית הרכובה  ,ובמקומו התמנה

בלית בררה הרינגטון  ,קצין חסר כישורים  .שוטרי הערים לא עמדו מבחינה מנטלית בתנאי הבידוד
בגדר הצפון  ,וחטיבת הספר הצפונית לא הצליחה לשמור על שלמות הגדר ולמנוע חדירות  .הממשל
לא שיתף את וינגייט בשמירה על הגדר למרות בקשותיו  ,כדי שלא לאפשר לו להשתמש בשיטותיו

האכזריות נגד הכפריים הערבים  .גם המתיישבים היהודים התלוננו על וינגייט בפני הרשויות והעדיפו

לבקש הגנה ממושל הצפון ולא מווינגייט  ,אף ששהה ביישובים עצמם  .אנשי היישובים ביקשו את
כניסת הצבא לאזור  .בחודשים מאי ויוני

1938

נפגעה הגדר פעמים רבות  ,והחדירות והחבלות בה

הגיעו לכדי עשרות קילומטרים  .מאחר שחטיבת הספר הצפונית של המשטרה לא עמדה במשימת

ההגנה על הגדר  ,הוטלה האחריות לגדר החל מחודש יולי על הצבא .
הטלת האחריות לשמירת הגדר על הצבא לא פתרה את כל הבעיות  .מניתוח שלוש אבני הבוחן

ליעילות הגדר עולה שהיא לא עמדה ביעדים שלשמם תוכננה  :היא הייתה חדירה  ,היא לא הצליחה
להגיע לרמת ההישגים של מערכת הבלוקהאוס בדרום אפריקה  ,ומאז סיום בנייתה לא נעשו בסמוך

אליה מבצעים צבאיים כפי שתכנן טגארט .
למרות זאת גדר הצפון לא הייתה כישלון  .חשיבותה הייתה בראש ובראשונה בעצם קיומה  ,ולא

ניתן היה לוותר עליה .
145

145

הגדר אמנם הייתה חדירה  ,אך הצבא הוריד את היקף החדירות לאורך גדר

דוגמה טובה להשוואה עכשווית היא ' ציר פילדלפי '  ,שנועד לעצור את ההברחות ממצרים לרפיה  .ההברחות נמשכו
ואף על פי כן תקופה ארוכה סירבה מדינת ישראל לוותר על הנוכחות בו  .רק עם הנסיגה מרצועת עזה היא העבירה את
האחריות לידי

המצרים .

ששדרה

ץתדרה 230

גדקרויזר

הצפון באופן קבוע לחדירות של בודדים ולא של חבורות חמושות גדולות  .די היה

בכך כדי ליצור

בחסות הגדר לחץ על הכפרים הערביים בגליל העליון ולמנוע את תגבורם מחדש על ידי חבורות
מורדים כפי שהיה

בעבר  .כתוצאה מכך עבר כובד המשקל של המרד לדרום .

הכינוי ' חומת טגארט ' איננו יומרני  ,הוא מעיד שמיזם הגדר עשה רושם רב על סביבתו  .הוא
אף משקף את מקומו המרכזי של טגארט ואת השפעתו הניכרת על דימוי המציאות הביטחונית

בתודעת כל הצדדים  .ערביי ארץ  -ישראל והארצות השכנות ראו בחומת טגארט כעין ' חומת סין ' ; היא
קבעה את גבול הצפון וסיכנה את עתידה של ארץ  -ישראל כארץ ערבית  .האדמיניסטרציה שהתנגדה
לטגארט כינתה את הגדר חומת טגארט מתוך הערכה לטגארט והכרה בכוחו הרב וביכולתו לאלץ את
המערכת להוציא אל הפועל את הגדר למרות כישלון הניסוי  ,העלות הגבוהה והתנגדות ראשי הצבא

והמשטרה  .היישוב היהודי כינה את הגדר חומת טגארט מתוך ביטחון מוצק שבנחישות ובאמונה ' ניתן

לנצח את הטרוריסט הארץ  -ישראלי ' .

