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תקציר

שיטור מקופי הוא סוג מיוחד של סיור משטרתי, שבמסגרתו מחולק אזור הסיור למקטעים בעלי שטח מצומצם יחסית. 
על כל מקטע אחראי שוטר בודד )שלושה שוטרים על פני שלוש משמרות(, ובמהלך המשמרת הוא מקיים נוכחות רצופה 
באמצעות סיור רגלי. שוטר המקוף אמור להכיר לעומק את תא השטח שעליו הוא מופקד ואחראי לטפל ברוב עבודת 

המשטרה הקלאסית, למעט חקירות מורכבות.

השיטה הומצאה בבריטניה במהלך המאה התשע-עשרה והופעלה בישראל מסוף שנת 1958, בתחילה במחוז תל אביב, 
ולאחר מכן גם בנפת הבירה ובנפת חיפה. מחסור בכוח אדם מנע יישום מלא של שיטור המקופים במחוזות, ובתוך פחות 

משנה, צומצם השימוש בה בחלק ניכר מהמקומות שבהם הונהגה. 

המקום היחיד שבו הופעלה השיטה לתקופה ממושכת יחסית של מספר שנים )אם כי לא בהיקף מלא ולא באופן רצוף( 
היה הנפה הצפונית של מחוז תל אביב, שחפפה בחלק ה הגדול למרחב הירקון של היום.

בחינת היקפי פעילות המשטרה בת"א, מלמדת שבתקופה בה יישום שיטת המקופים היה המלא ביותר, הייתה ירידה חדה 
בהיקפי עבירות הרכוש שבהן יכול לטפל השוטר ברחוב. במקביל ניתן לראות עלייה גדולה בטיפול באירועים ע"י השוטרים 
ברחוב, דבר שיכול ללמד על הפיכת השוטרים לכתובת זמינה עבור אזרחים. מגמות אלה התהפכו בראשית שנות הששים, 

ככל שהצטמצם כוח האדם במקופים.

מחסור  עקב  נכשל  הדבר  אך  המקופים,  שיטור  את  להחיות  ניסיון  נעשה  הששים  שנות  של  השנייה  המחצית  בתחילת 
שהתפתחה  הביטחונית  והמתיחות  הימים  ששת  מלחמת  בעקבות  נוצרה  החדשה  האדם  כוח  מצוקת  אדם.  בכוח  חמור 
ועלייה במספר הפורשים  גדולה במספר המתגייסים למשטרה  הירידה  היה  כוח האדם  נוסף למצוקת  גורם  בעקבותיה. 
במשק. שיא  צמיחת  בתקופה של  באזרחות,  יותר  פרנסה משתלמת  למציאת  והאפשרות  הנמוך במשטרה  עקב השכר 

הבולטות של שוטרי המקוף, הייתה כה גדולה, שלמרות שהשיטה הופעלה לזמן קצר למדי, החברה הישראלית )בין אם 
מדובר בעיתונות ובין אם מדובר בתרבות הפופולארית, שבאה לידי ביטוי בספרות וסרטים( עסקה רבות בשוטרים אלה.

כשבאים לקבוע אם שיטור מקופים הצליח או לא, קשה לתת תשובה חד משמעית, שכן מחד גיסא, כאשר פעלו המקופים, 
הנתונים הסטטיסטיים מלמדים על שיפור בולט בטיפול המשטרתי באזרח, וההתייחסות הציבורית לנוכחות המשטרתית 
המוגברת הייתה חיובית, ומאידך גיסא, העובדה שמדובר בשיטה שצרכה כוח אדם רב, הפכה אותה ללא מעשית, באופן 
שטרפד ניסיונות להחיות אותה באותה עת. חשוב להדגיש, אם כן, שבכל הנוגע לעשייה המשטרתית עצמה, יש עדויות 

מובהקות להצלחת השיטה, ולכך שאילוצים חיצוניים הם שגרמו להפסקת השימוש בה.

מבוא

משנת 1959 ועד לתחילת שנות השבעים, הופעלה בשלוש הערים הגדולות ובסביבתן, שיטת שיטור ייחודית – 
שיטור מקופים )גם המילה "מקוף" היא חידוש לשוני של המשטרה, ככל הנראה של סנ"צ יצחק אריאל ז"ל(. השיטה לא 

הופעלה באופן אחיד ורצוף, היא הופסקה מפעם לפעם, חודשה באופן חלקי, ולבסוף פשוט דעכה בהדרגה.

מחקר זה ינסה להסביר את מקורות השיטה, הדרך שבה הופעלה מראשיתה בבריטניה, ובהמשך בישראל. הדגש הוא על 
הפעלתה בנפה הצפונית של מחוז ת"א, המקום שבו הופעלה בתקופה הממושכת ביותר, ובצורה הקרובה ביותר לתכנון 
המקורי. המחקר גם ינסה לעמוד על נסיבות הפעלת השיטה בארץ, ההפסקות שחלו בשימוש בה, ולבסוף דעיכתה עד 

להפסקתה המוחלטת, קצת יותר מעשר שנים מיום שהופעלה לראשונה.



5

רקע היסטורי

המשטרה  הראשונה,  הרשמית  המשטרה  של  הקמתה  למועד  לתארך  ניתן  במקופים  לשיטור  השיטה  של  ראשיתה  את 
העירונית בלונדון1, בשנת 21829. 

של  קבועה  ונוכחות  למקטעים,  המשטרה  שבאחריות  השטח  חלוקת  באמצעות  מניעה  על  דגש  שמה  המקופים  שיטת 
שכלל  רשמי  לא  מודל  של  ישיר  המשך  הייתה  זו  שיטה  בהם.  רגליים  סיורים  קיום  תוך  מהם,  ואחד  אחד  בכל  שוטרים 
בלכידת  ולסייע  הרשות  בשטח  לסייר  במטרה  המקומיות  הרשויות  ע"י  שנשכרו   ,)watchmen( "זקיפים"  העסקת 
בו3.  שחלו  שינויים  לזהות  ויכלו  בו  ששהו  האנשים  את  הופקדו,  שעליו  השטח  את  היטב  הכירו  זקיפים  אותם  עבריינים. 

שיטור המקופים היה בעצם שדרוג יכולותיהם של אותם זקיפים, הן באמצעות יצירת מערכת מסודרת להכשרת כוח האדם, 
הן באמצעות יצירת היררכיה ומסגרת להפעלת השוטרים בכל רחבי העיר, והן באמצעות מתן הרשאה חוקית מטעם המדינה 
לתפיסת עבריינים4. שדרוג נוסף נבע מהמספר הגדול בהרבה של סיירים שסיירו ברחבי העיר. כאשר גורם מרכזי חילק את 
העיר כולה לאזורי סיור, ניתן היה להקצות כוח אדם בהתאם לצורך, ואזורים שבהם נדרשו יותר סיירים, חולקו למספר גדול 

יותר של מקופים.

גילויי חשדנות מצד האזרחים5, הוטלו מגבלות, שתכליתן המקורית  על שוטרי המשטרה העירונית בלונדון, שהוקמה תוך 
הייתה להבהיר לאזרחים ששוטרי המקוף הינם משרתי הציבור ולא אדוניו. כך, למשל, נקבעו ההבדלים הבאים: צבע המדים 
היה שונה במובהק מצבע המדים שאפיין את הצבא )כחול במקום אדום(; רוב מוחלט של שוטרי המקוף, סיירו ללא נשק חם, 

אלא עם אלות עץ, ורק במקופים מסוכנים במיוחד, יכלו השוטרים לסייר כשברשותם חרבות6.

כבר בתקופה הראשונה להפעלת שיטת השיטור במקופים, הובהר שיעילותה מוגבלת לאזורים עירוניים צפופים, שם ישנה 
אפשרות ריאלית לעסוק במניעה באמצעות נוכחות, בעוד שבאזורים כפריים, שבהם הקמת משטרות החלה משנות השלושים 

של המאה התשע-עשרה, היה ברור שאין כל דרך לקיים רמה כזו של נוכחות בכל כפר וכפר7.

חיסרון בולט של השיטה, מראשיתה, היה שהיא נחשבה ל"בזבזנית" בכל הנוגע לכוח אדם, וחייבה פשרות בהקצאת כוח 
אדם, ולכן שוטרים בשטח נדרשו להפעיל שיקול דעת באירועים שונים, מאחר שקשה היה להזעיק תגבור במקרה הצורך. 
לדוגמה, שוטר לונדוני שסייר במקוף שנחשב אלים במיוחד, סיפר שבמקרים רבים נתן לקטטות להתפתח בנוכחותו, שכן 
ידע שאין ביכולתו להשתלט עליהן בעצמו, ושאין סיכוי שתגיע תגבורת מספיקה. הוא ציין שאחד מקודמיו שניסה להתערב 

באירוע שכזה, נרצח8.

שוטרי המקופים היו הביטוי המשמעותי ביותר של נוכחות שלטונית בכל רחבי העיר. שיקול הדעת הרחב שניתן להם בתחומי 
אכיפה ושמירה על הסדר, הביא לכך שמשלב מוקדם הושם דגש על טיפול במפגעים שכשלעצמם לא היו בלתי-חוקיים, 
אך נחשבו לכאלה שעלולים לחולל פשיעה – ובראשם סוגיית השכרות. חוק משנת 1872 קבע שכל בתי המרזח והפאבים 
נמצאו תחת פיקוח משטרתי, ולשוטרי המקוף הייתה האפשרות להורות על סגירת מקומות בעייתיים, לעצור מכירת משקאות 

אלכוהוליים לאנשים ששתו יתר על המידה ולוודא שמקומות אלה לא מייצרים פשיעה או פגיעה בסדר9.

1 Clive Emsley. The English Police: A Political and Social History. London: Harvester Wheatsheaf, 199, p. 22. See: Emsley.
2 משטרה קודמת הוקמה בבריטניה בגלאזגו שבסקוטלנד, בשנת 1807, אך היא פעלה ללא הרשאה של חוק פרלמנט.

3 Emsley, p. 57. 
4  שם, שם.

5  המשטרה הוקמה על רקע מחאות חברתיות שדוכאו ביד קשה בידי הצבא, מתוך רצון ליצור גוף אזרחי מקצועי שישמור על החוק והסדר, אך תושבים רבים עדיין חששו מכל 

   סוג של כפייה שלטונית, בעיקר כזו שבאה לידי ביטוי בקיומו של כוח לובש מדים בתוככי הערים.
6 Emsley, p. 25.

7  עמ' 42.

8  שם, עמ' 71.

9  שם, עמ' 70.
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ועד  ישראל, מהמחצית השנייה של המאה התשע-עשרה  בארץ  לקיומה של משטרה  במהלך כמאה השנים הראשונות 
לאמצע המאה העשרים, לא נעשה כל ניסיון לשיטור מסוג זה. בתקופה העות'מאנית, המשטרה כמעט ולא קיימה סיורים 
לצורך שמירה על שלום הציבור ורכושו, אלא לצורך חיזוק הנוכחות השלטונית במוקדים שנראו כבעלי פוטנציאל להפרות 

הסדר ולאיום על השלטון, בעיקר בכל הנוגע להשתמטות מתשלומי מס ולפגיעה בביטחון הדרכים10.

בתקופת המנדט אמנם הונח הבסיס למשטרה שתכליתה שירות הציבור11, אך הסיור באזורים שהיו בתחומי אחריות תחנות 
ונקודות המשטרה, לא כלל את חלוקת שטחים אלה לאזורי סיור לשוטרים בודדים, שהיו אחראים עליהם באופן בלעדי12.

אחרי הקמת המדינה, עת עשתה משטרת ישראל את צעדיה הראשונים, נמנע פיקוד המשטרה מניסיון להפעיל את השיטה 
הזו. הסיבה לכך שפיקוד המשטרה העדיף לא לנסות את השיטה שהופעלה במשטרות רבות במערב, הייתה העובדה שהיא 
חייבה שימוש בשוטרים מנוסים הבקיאים במספר רב של תפקידי משטרה. המציאות הייתה שלמעט מאות בודדות של 
יוצאי משטרת המנדט, רובם המכריע של אנשי המשטרה בשנים הראשונות היו חסרי ניסיון, וחלק גדול מהם אף לא שלט 

בעברית בצורה מספקת13. 

1958 הפעלת שיטור מקופים בישראל כחלק מרפורמת נחמיאס – 

שיטור מקופים היה חידוש כשהובא לישראל ע"י ראש אגף הארגון ס.מ.כ.14 עמוס בן-גוריון, אשר גם היה אחראי ליישומה 
כפיילוט במחוז תל-אביב, כאשר מונה למפקדו באוקטובר 1958.

הפעלת השיטה בישראל נכנסה לשלב תכנוני באמצע שנת 1958, כאשר ראש אגף הארגון, ניצב בן-גוריון, נעזר במפקד 
לימודים  נסיעת  במהלך  למד  אותן  שיטור,  שיטות  שתי  של  ההדרגתית  הפעלתן  לצורך  פלג,  יואב  ניצב  אביב,  תל  מחוז 
ששיטת  בן-גוריון  טען   ,1988 בשנת  שהתקיים  עימו  שבראיון  פי  על  אף  המקופים.  ושיטור  הקבוצתי  השיטור  לבריטניה: 
המקופים לא באמת נועדה להיות שיטה קבועה, ושבעצם הוכנסה לשימוש רק עד להטמעתו המלאה של השיטור הקבוצתי15, 
הרי שמהתיעוד מהתקופה עצמה, עולה כי שתי השיטות נועדו להיות מופעלות במקביל, ושיטת השיטור הקבוצתי בישראל, 

החלה לפעול קודם כבר בשנת 161950.

שיטת השיטור הקבוצתי גרסה שמכיוון שאין מספיק שוטרים לסייר בכל רחבי האזורים שבאחריות התחנות והנפות, יבוצעו 
הסיורים באמצעות ניידות גדולות המצויידות במכשירי קשר, שניתנות להקפצה מהירה בידי מטה הנפה, כאשר זו תקבל 
פניות טלפוניות מאזרחים באמצעות חיוג למוקד )למספר 999(. כל ניידת תכלול סמל, נהג ומספר סיירים שיגיעו למקום 
האירוע, יטפלו בו וישובו לסייר באופן ממונע. תומכי המשך השימוש בשיטור הקבוצתי, טענו שהשיטה מאפשרת גיוון ועניין 
רבים יותר מאלה שקיימים בשיטת המקופים, שמבוססת על סיור מונוטוני באותו מקום, יום אחרי יום. הם העריכו, מסיבה זו, 

ששיטור קבוצתי יפחית את הסיכוי לשחיקה של שוטרי הסיור17.

תומכי הטמעת שיטור המקופים, סברו שישנו גיוון ועניין רבים גם בסיור רגלי במקטע קבוע, עקב העצמאות הרבה שזוכה 
לה השוטר הבודד: תפקידי המשטרה  שמבוצעים באופן שגרתי על ידי שוטר מקוף כללו טיפול בהזרמת תנועה ובניהול 

10 אלי הוד. תולדות משטרת ישראל כרך א', ירושלים: משטרת ישראל, 2004, עמ' 22. להלן: הוד.

11 הדבר בלט במיוחד במשטרת עיריית תל אביב, שהוקמה בשנת 1921, כיחידה עצמאית הכפופה לעירייה, ורק בשנת 1932, שולבה באופן מלא במשטרת המנדט.

12 שם, עמ' 31, 80.

13 משטרת ישראל. ד"וח שנתי לשנת 1958, תל-אביב, 1959, עמ' 46-45. להלן: דו"ח 1958.

14 סגן מפקח כללי - דרגה המקבילה לדרגת הניצב כיום.

15 ראיון של נצ"מ יהודה אלירם עם ניצב בדימוס עמוס בן-גוריון, 1988.

16 משטרת ישראל. ד"וח שנתי לשנת 1958, תל-אביב, 1951, עמ' 37. להלן: דו"ח 1950.

17 דו"ח 1958, עמ' 46.
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18 שם, שם.

19 נחמיאס נכנס לתפקידו באמצע שנת 1958, אחרי שקודמו, המפכ"ל הראשון, יחזקאל סהר, נאלץ להתפטר בעקבות קביעת בית משפט ששיקר בעדות שמסר בתביעת דיבה.

20 דו"ח צוות המחקר בדבר מבנה משטרת ישראל יולי-אוגוסט 1958. בתוך: יחידת ההיסטוריה 80.07. להלן: דו"ח צוות המחקר.

21 משטרת ישראל. דו"ח שנתי לשנת 1961, תל אביב: משטרת ישראל, 1962, עמ' 21. להלן: דו"ח 1961.

22 שם, עמ' 20. וגם: דו"ח 1958, עמ' 15.

23 משטרת ישראל. דו"ח שנתי לשנת 1960, תל אביב: משטרת ישראל, 1961, עמ' 17. להלן: דו"ח 1960. וגם: משטרת ישראל. דו"ח שנתי לשנת 1969, ירושלים: משטרת ישראל, 1970, 

   עמ' 20. להלן: דו"ח 1969.
24 סקירת שר המשטרה בפני הכנסת לקראת הדיון בתקציב 1960, מרץ 1959. תיק יחידת ההיסטוריה 125.12.

25 דו"ח צוות המחקר, עמ' 8.

26 שם, עמ' 9.

27 משטרת ישראל. דו"ח שנתי לשנת 1962, תל אביב: משטרת ישראל, 1963, עמ' 106. להלן: דו"ח 1962.

28 דו"ח 1960, עמ' 17.

29 שם, עמ' 23, וגם: דו"ח צוות המחקר, עמ' 8. 

אירוע מתחילתו ועד סופו. אופי הפעילות של שוטרי המקופים חייב שליטה טובה בנהלים ובחוקים, ולא 
פחות מכך, יכולת להתמודד כשוטר יחיד עם חיכוך קבוע עם אוכלוסייה נורמטיבית גדולה, שתראה בו 
את הכתובת הראשונה לפניות ותלונות הקשורות ביחסים בין האזרח למשטרה בפרט ולמוסדות המדינה 

בכלל18.

חשוב לציין שהפעלת שיטור המקופים בערים, הייתה רק אחת מסדרה של שינויים ארגוניים שיזם המפקח 
ושינויים בפריסת האגפים  רפורמות  לבחון  צוות שנועד  נחמיאס הקים  נחמיאס19.  יוסף  הכללי החדש, 
והמחוזות, כשתכלית כלל המהלכים הייתה הגברת יעילות המשטרה בשטח, חיזוק הזרוע הייעודית שלה, 

ובעיקר הפניית כוח אדם לתפקידי השיטור והמניעה – דהיינו תחומי הסיור, המבצעים והאבטחה20. 

ייעודיים  בתפקידים  הועסקו   1961 שבשנת  לראות  וניתן  הארצית,  ברמה  גדולה  הצלחה  נחל  המהלך 
והתנועה  211958. בתחומי השיטור, המניעה  ל-63.9% בשנת  עובדי המשטרה, בהשוואה  67.9% מכלל 
של  חשיבותו   .221958 בשנת  ל-48.6%  בהשוואה   ,1961 בשנת  המשטרה  עובדי  מכלל   53.6% הועסקו 
כוח אדם מתמשך שעימו  יותר עקב משבר  עוד  הייתה משמעותית  כוח אדם מתפקידי מנהלה לשטח,  המהלך להסטת 
בירידה עקבית במצבת השוטרים משנת  ביטוי  לידי  בא  כוח האדם  ישראל מימיה הראשונים. משבר  התמודדה משטרת 
1953 לשנת 1962. משיא של 5,967 שוטרים על אוכלוסייה של 1.67 מיליון נפש )3.6 שוטרים לאלף נפש(, לשפל של 5,758 
שוטרים על אוכלוסייה של 2.332 מיליון נפש, בשנת 1962 )2.5 שוטרים לאלף נפש(23. ביטוי נוסף למשבר כוח האדם היה 
תחלופה גבוהה מאוד של אנשים, דבר שפגע באפקטיביות של המשטרה, עקב חשיבותם העצומה של וותק וניסיון כמרכיבים 
במקצועיות השוטר בשטח. סוגיית התחלופה הדאיגה את המשטרה מאוד, ושר המשטרה אף התייחס אליה בסקירתו בפני 

הכנסת בסוף שנת 241959.

בסוף שנות החמישים חיו במחוז ת"א כ-677 אלף בני אדם, והגידול השנתי במספר התושבים עמד על שלושה-ארבעה 
אחוזים מדי שנה25. העיר תל אביב )ליבו של המחוז, שכלל את כל הנפה הצפונית, חלק ניכר מהנפה הדרומית וחלק קטן 
מנפת רמת גן(, שאוכלוסייתה מנתה מעט פחות מ-400,000 נפש, הכפילה את אוכלוסייתה בשעות העבודה בכל יום. גם 
מספר כלי הרכב בבעלות תושבי מחוז ת"א )כ-40,000 בסוף 261960, מתוך כ-87,000 כלי רכב בכל מדינת ישראל באותה 
שנה27(, גדל בכל יום בקרוב לחמישים אחוזים, כאשר אנשים מיישובים מחוץ למחוז, נסעו לעיר תל אביב לצורך עבודה 
וסידורים. המשמעויות, כמובן, היו מספר גבוה בהרבה של תאונות דרכים בהשוואה לשני המחוזות האחרים )כשלרוב היה 
יותר, עקב העומס ומהירות הנסיעה הנמוכה(, שמעבר לפגיעה בחיים ורכוש, יצרו עומס נוסף על  מדובר בתאונות קלות 
עבודת הסיור במחוז. מספר השוטרים במחוז תל אביב, ביחס למספר תושבי המחוז, היה נמוך באופן משמעותי מזה שאפיין 
את שאר מדינת ישראל: בשנת 1960 היו בישראל 2.15 מיליון תושבים, ומספר השוטרים עמד על 5,882, דהיינו, כ-2.73 
שוטרים לאלף נפשות. לעומת זאת, במחוז תל אביב התגוררו 677 אלף תושבים, בשעה שמספר השוטרים במחוז, עמד על 

1,160 – כ-1.71 שוטרים לאלף נפשות29. 

המפכ"ל השני רנ"ץ יוסף נחמיאס ז"ל
| אוסף בית מורשת משטרת ישראל
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רה-ארגון במחוז תל אביב

והשכונות בתחומו, מספר  כהכנה לשינוי המבני במחוז תל אביב, העביר המחוז לידי אגף הארגון את רשימת היישובים 
התושבים שגרים בהם והמרחק ביניהם לבין תחנת המשטרה הקרובה ביותר30. אגף הארגון, שהיה אמון על בניית התכנית31, 

היה זקוק לנתונים אלה בכדי לקבוע את תיחום הגזרות וגזרות-המשנה במחוז.

בטרם עבר מחוז תל אביב לשיטת המקופים, כללה מצבת השוטרים בתחום הסיור, 381 שוטרים בשלוש נפות המחוז )הנפה 
הצפונית, הנפה הדרומית ונפת רמת גן(, ולא עסק כמעט בתחום התנועה, עליו היה אחראי ענף התנועה המחוזי. מכיוון 
ששיטת המקופים כללה את הטיפול בתחום התנועה, למעט טיפול בתאונות עם נפגעים, הועברו כל סיירי התנועה אל 
הנפות במטרה להשתלב במקופים. ענף התנועה נועד מעתה לעסוק אך ורק בטיפול בתאונות דרכים עם נפגעים32. כמו 
כן, קלט המחוז ארבעים שוטרי סיור ממחוזות אחרים33. הסטות כוח אדם אלו נועדו להביא את המצבה המלאה של תחום 

הסיור במחוז תל אביב ל-551 שוטרים. 

תומך  מערך  קבוצות,  ראשי  עשרה  במקופים,  שוטרים   110 )שכללו  שוטרים  כ-145  להיפרס  היו  אמורים  משמרת  בכל 
בכל אזור ונפה ושלושה קצינים תורנים(, בהשוואה ל-95 שוטרים לפני השינוי המבני34. למעשה, בכל יממה נועדה שיטת 
המקופים לכלול את הפעלתם של כ-435 שוטרים, כאשר שאר השוטרים יועדו לאפשר את הסבב שאפשר לכל שוטר 

לצאת ליום מנוחה פעם בשבוע, יציאה לחופשות, מחלות ועוד.

הפריסה הגיאוגרפית של המחוז עברה גם היא התאמות כחלק מהטמעת השיטה: למעט הערים הרצליה ואור יהודה, שהיו 
דלילות אוכלוסין באותה תקופה, ועל כן נחשבו כלא מתאימות ליישום שיטת המקופים, חולק כל שטח המחוז לאחד-עשר 
גן כללה שלושה  ונפת רמת  סיור: הנפה הצפונית כללה ארבע אזורים35, הנפה הדרומית כללה ארבעה אזורים36,  אזורי 

אזורים37, וכאמור, את תחנות אור יהודה והרצליה38. 

כל אזור חולק לעשרה מקופים שבכל אחד מהם מוצב שוטר קבוע. על כל אזור היה אחראי נגד בכיר )לרוב בדרגת סמל א' 
או רב סמל( שהוגדר כראש קבוצה, ולרשותו עמדו ניידת ועוזר ששימש כנהג הניידת וסייע לראש הקבוצה במהלך הסיורים 
ולרשותו קטנוע שתפקידו היה לתגבר את המקופים בתחום התנועה, במידה  נגד  היה  כן, בכל אזור  הרכובים שלו. כמו 
שבמקוף מסויים שוטר המקוף לא יכול היה להתמודד לבדו עם היקף התנועה. נעשה ניסיון למקם במקופים לפחות תיבת-

טלפון אחת39, שבעזרתה נשמר הקשר עם היומנאי בנפה ועם ראש הקבוצה. אם כי נראה שבחלק גדול מהמקופים לא 
הותקנו התיבות, והן אפיינו בעיקר מקופים בעיר תל אביב. כל שוטר מקוף היה מחוייב להגיע לתיבה לפחות אחת לשעתיים 

כדי לקבל עדכונים או להעביר אותם.

מאמץ רב הושקע בתכנון פריסת האזורים והמקופים. התפישה המקובלת גרסה שאזור סיור צריך לכלול מספר תושבים 
דומה, או ריכוז דומה של נקודות רגישות. אותם דגשים נקבעו בנוגע למקופים. התוצאה הייתה שהיו הבדלים עצומים בשטחי 
האזורים והמקופים, לדוגמה: מקוף מס' 43 באזור ה' בנפה הצפונית, בין הרחובות יהודה הלוי, דרך פתח תקווה, נחלת בנימין 
וברזילי בתל אביב, ששטחו עמד על כ-0.047 קמ"ר; ומקוף מס' 12 באזור ב' בנפה הדרומית, שהשתרע על שטח של כ-1.5 

קילומטרים רבועים בדרום-מזרח תל אביב-יפו, על גבול חולון40.

30 מכתב ממפקד תחנת רמת גן, מפקח ראשון אייזנברג למפקד נפת רמת גן, מיום 1 בספטמבר 1957. בתוך: אמ"י ל-2186/12. 

31 ראש האגף ומפקד המחוז הנכנס, עמוס בן גוריון, סיפר בריאיון משנת 1988, שנעזר רבות במפקד המחוז היוצא, יואב פלג, במהלך ההכנות לארגונו מחדש של המחוז. 

32 דו"ח 1958, עמ' 47. 

33 כתבה לא חתומה. "תגבורת שוטרים לת"א להפעלת 'שוטר הרובע'", מעריב, 30 בדצמבר 1958, עמ' 8

34 כתבה לא חתומה. "שינויים מרחיקי לכת לייעול עבודת המשטרה במחוז ת"א", דבר, 30 בנובמבר 1958, עמ' 6.

35 גבולותיה של הנפה הצפונית עברו בערך בקו ישר, מגבולה הצפוני של יפו ועד לנחל האיילון, ומשם לאורכו עד לנחל הירקון, ומשם עד לים.

36 הנפה הדרומית כללה את יפו, דרום תל אביב, חולון בת ים ואזור.

37 נפת רמת גן חפפה, בערך, את מרחב דן של היום, בנוסף לשכונותיה החדשות של תל אביב שמצפון לירקון, ולהרצליה.

38 קובץ פקודות קבע ונהלים, מחוז תל אביב, 1962. פרק ארגון, נספחים ו'-ח'. אוסף יחידת ההיסטוריה 11.01.להלן: קובץ פקודות מחוז. 

39 תיבת-טלפון )Police Box( הייתה קופסת מתכת נעולה, שרבות כדוגמתה הוצבו עוד בתקופת המנדט בפינות רחובות ראשיים, והמפתחות שלה היו אך ורק בידי המשטרה. בתוך

   התיבה היה מכשיר טלפון ובו קו ישיר למוקד הנפה.
40 קובץ פקודות מחוז, פרק ארגון, נספחים ט' ו-י'.
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41 נספח א': מפת הנפה הצפונית ופריסת האזורים והמקופים בתוכה.

42 כתבה לא חתומה. "נהגי מוניות תקפו 2 שוטרים", חרות, 18 בפברואר 1959, עמ' 4.

43 כתבה לא חתומה. "הופעלה שיטת 'שוטרי המקופים' בת"א", מעריב, 15 בינואר 1959, עמ' 4.

עוזרי ראשי משמרת, בדרכם לסיור בין המקופים באזורם | אוסף בית מורשת משטרת ישראל

ו-ח', שכללו את מקופים 80-41,  ז',  ו',  הנפה הצפונית הייתה היחידה מבין הנפות שכיסתה שטח שכולו בנוי. אזורים ה', 
השתרעו על שטח מצומצם )כ-12 קמ"ר, בהשוואה לשטחיהם הגדולים פי כמה של שתי הנפות האחרות(, שבמהלך היום 

הכפיל את אוכלוסייתו ואת נפח התנועה שבו41. 

גבולות המקופים תוכננו כך שבמקומות שבהם יש פוטנציאל לאירוע שיחייב הסתייעות בשוטרים ממקופים אחרים )בעיקר 
מקומות שבהם יש אפשרות לריכוז גדול של אנשים(, הייתה השקה למספר מקופים נוספים. למשל, כיכר המדינה נכללה 
78 מצפון ומקוף 74 מדרום-מערב, ששוטריהם יכלו להגיע במהירות ולסייע לשוטר המקוף,  75, וגבלו בה מקוף  במקוף 
במקרה הצורך. דוגמה לאופן בו פעלה השיטה היא אירוע שעליו דיווח העיתון "חרות" ב-18 בפברואר 1959: בכיכר דיזנגוף 
)שהייתה חלק ממקוף 54, וגבלו בה מקוף 57 מצפון ומקוף 55 ממזרח( פנה שוטר המקוף לנהג מונית בבקשה שיזיז את 
רכבו שעמד בתחנת אוטובוס. הנוסע שלצד הנהג תקף באלימות את השוטר. שוטר מקוף שכן ראה את ההתרחשות והגיע 

בתוך שניות למקום, וסייע לעצור את התוקף שהוחזק בתוך אולם קולנוע, עד להגעת ניידת42.

שיטור המקופים החל בפועל בנפות הצפונית והדרומית ב-15 בינואר 1959. מתוך הבנה שהיכרות שוטר המקוף את גזרתו, 
והיכרות התושבים את שוטר המקוף, הם מרכיב חשוב בהצלחת הטמעת השיטה, נבנתה תכנית  לבניית היכרות של שוטר 
מקוף את גזרתו, שנועדה להימשך בשלושת החודשים הראשונים אחרי הצבת השוטר במקופו. כל שוטר נועד להכיר את 

גבולות הגזרה, את המבנים בתוכה ומספר גדול ככל האפשר של תושבים43. 
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44 חוזר הדרכה מס' 482, בתוך: פקודות המטה הארצי לשנת 1959, עמ' 96. וגם: חוזר הדרכה מס' 489, שם, עמ' 154-153. אוסף יחידת ההיסטוריה 10.12.

45 חוזר הדרכה מס' 491, שם, עמ' 167-166. וגם: חוזר הדרכה 492, שם, עמ' 175-174.

46 נספח 148/59 לפקודות המטה הארצי לשנת 1959, עמ' 119.

47 פרץ עופר. "מנשה, ידידו של מקוף 73", דבר השבוע, 23 באוקטובר 1959, עמ' 6-7, 13.

48 אורי דן. "אין פרוטקציה לעיתונאים", מעריב 13 במרץ 1959, עמ' 9.

49 מאמר מערכת לא חתום. "ששה ירחי מקוף", בתוך: רבעון משטרת ישראל מס' 11, יולי 1959. תל אביב: משטרת ישראל, 1959. עמ' 2. להלן: ששה ירחי מקוף.

50 ראיון עם נצ"מ )גימ.( יוסף סוויד מתאריך 1 באוקטובר 2010. וגם: יוסף סוויד. השוטר סוויד, תל אביב: סמריק, 2010, עמ' 52-49.

51 שם, עמ' 56-53.

חוזרי הדרכה שפורסמו במסגרת פקודות המשטרה בשנת 1959, עסקו בהרחבה 
ובעיקר  ייצוגיות,  חיצונית,  הופעה  כללו  הדגשים  ברחוב.  השוטר  בתפקידי 
הציבור  עם  מתמיד  בחיכוך  שנמצא  משוטר  שנדרשים  מקצועיים  מאפיינים 
הרחב. בין השאר נדרש מהשוטר להכיר כל מוסד, רחוב ואמצעי תחבורה במקום 
שבו הוא משרת44. חוזרי ההדרכה עסקו גם בחשיבות היוזמה מצידו של הסייר, 
אחוריות,  דלתות  בבדיקה של  רכושם,  נעלו את  לאזרחים שלא  להעיר  בצורך 
)למשל,  לכל, באבחנה בשינויים ממה שהוא אמור להכיר כמצב הרגיל  ומעל 
חנות שפתוחה בשעה לא שגרתית, ובתוכה אנשים לא מוכרים(45. חוזרי ההדרכה 
הללו היו כלי בעל ערך להכוונת שוטרי המקוף, שכולם היו חדשים בתפקידם 
)חלק גדול היו חדשים לחלוטין בתחום הסיור(. קריאתם הייתה חובה, שנבדקה 

באמצעות בחינות תקופתיות, שהצלחה בהן הביאה להעלאה בשכר46.

פיו  שעל  קבוע,  תורניות  לוח  פי  על  משמרות  בשלוש  עבדו  המקוף  שוטרי 
שלכלל  כך  מהמשמרות.  אחת  בכל  שלושה  או  שבועיים  של  במחזורים  עבדו 
בתחום  ניכר  עיסוק  היה  במהלכה  הבוקר,  במשמרת  לעבוד  יצא  השוטרים 
הפרות  שכללו  )אירועים  רחוב"  "אירועי  שנקרא  במה  רב  וטיפול  התנועה, 
בלטו  בה  הערב,  במשמרת  וכד'(,  קלות  עבירות  הציבורי,  הסדר  של  שונות 
הפעילות  עיקר  בה  הלילה,  ובמשמרת  משפחתיים  וסכסוכים  שכנים  סכסוכי 
לתושבים47. ביטחון  תחושת  ולמתן  פריצות  מניעת  למטרות  סיור  הייתה 

הסיור  יחידת  מפקד  גם  )שהוא  בנפה  התורן  הקצין  נפגש  משמרת,  כל  לפני 
האזורים  על  האחראים  הקבוצות,  ראשי  עם  משמרת(,  באותה  שתעבוד 
לקראת  ודגשים  עדכונים  קבלת  לשם  בנפה,  התדרוכים  בחדר  הסיירים  בכינוס  נפתחה  משמרת  כל  בנפה.  השונים 
רשימת  למשל,  שכללו,  מקוף,  לכל  הספציפיות  ההנחיות  את  שלהם  הקבוצות  מראשי  קיבלו  מקוף  שוטרי  המשמרת. 
באותו  ולאתרים  לאנשים  בנוגע  ביומן  שנתקבלו  פתוחים  באירועים  טיפול  וידוא  המקוף,  תושבי  כנגד  שיש  מעצר  צווי 
יותר48. קטן  היה  על שוטר המקוף,  הלילה המאוחרות, כאשר העומס  רבים בשעות  מומשו במקרים  צווי המעצר  מקוף. 

אופייה של העבודה של שוטר המקוף היה כזה שהטיל על השוטר אחריות גדולה, אפשר לו עצמאות רבה, ועודד גילויי 
יוזמה49. מתנגדיה של השיטה הצביעו על כך, שאותם יתרונות שסיפקה השיטה לשוטר החרוץ, הפכו לחסרונות גדולים 
כשמדובר בשוטרים שהתרשלו בעבודתם, שכן העדרו של שוטר מקוף היה מורגש במהירות, במידה שהתושבים הקבועים 

במקום התרגלו לנוכחות שכזו, שפתאום פחתה או נעלמה. 

נצ"מ )בגמלאות( יוסף סוויד שירת כשוטר סיור )ובהמשך כשוטר מקוף( וכראש קבוצה בנפה הצפונית משנת 1956 ועד 
לאמצע שנות הששים. תיאוריו את הסיורים שבהם השתתף ושאליהם נחשף, מדגימים היטב את היתרונות ואת  החסרונות 
שנובעים מחופש הפעולה והבולטות של השוטר הרגלי ברחוב: סוויד סיפר על סייר, אב למשפחה ברוכת ילדים שגר בדירה 
צפופה באזור סואן, שנהג לחפש לעצמו מקום לינה עם תחילתה של משמרת לילה, ונהג להגיע מעת לעת לתיבת הטלפון 
כדי ליצור קשר עם היומן, ואז לחזור למקום המסתור שלו. מאידך, סוויד תיאר מקרה שבו ערנות שגילה הסייר במהלך סיור 

רגלי, הביאה ללכידתם של שני פורצים שניסו לפרוץ לחנות51.

שוטר בודק מנעולים על חנויות במהלך סיור רגלי | אוסף בית 
מורשת משטרת ישראל
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החודשים הראשונים שבהם הופעלה השיטה במחוז תל אביב, נחשבו על ידי פיקוד המשטרה, לניסוי מוצלח, ובחודש אפריל 
1959, הוכרז על הפעלת השיטה גם בנפת הבירה )שהייתה במחוז הדרומי( ובנפת חיפה )במחוז הצפוני(. בירושלים הופעלו 
147 קצינים, סמלים ושוטרים, על פי המודל של מחוז תל אביב. פיקוד המחוז, בראשות מפקד המחוז יואב פלג )שליווה 
היו אמונים  )לימים המפקח הכללי(,  רוזוליו  וסגנו שאול  את ההכנות להפעלת השיטה בעת שפיקד על מחוז תל אביב( 
על הטמעת השיטה. רוזוליו, איש הדרכה ותיק שביקר בבריטניה מספר פעמים במסגרת תפקידו הקודם כראש מחלקת 
בפני  שיטור המקופים  עומד  בלונדון  לו  הידוע  פי  וציין שעל  לעיתון,  בראיון  הביע הסתייגות משיטת המקופים  ההדרכה, 
פשיטת רגל52. עם זאת, הוא אמר שאחרי חודש וחצי של פעילות בירושלים, התוצאות נראות חיוביות. עדות לשינוי אפשרי 
של דעתו ניתן למצוא בעובדה שבשנה העוקבת דחף רוזוליו להפעלתה של גירסה מוקטנת של שיטת המקופים גם בעיר 

פתח תקווה, והצהיר שהוא רואה אותה כמוצלחת ומתאימה מאוד לישראל53

52 אברהם אקסלרוד. "ביקור אצל המפקד החדש של משטרת ירושלים", חרות, 19 במאי 1959, עמ' 2.

53 חנוך בר לביא. "מפ"ת תצא שיטת שיטור חדשה לארץ כולה", חרות, 17 באוקטובר 1960, עמ' 3.

תדרוך שוטרי מקוף בנפה הצפונית לפני יציאה למשמרת, 1959 | דבר השבוע, 23 באוקטובר 1959. צילום: פרץ עופר
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בנוסף להפעלת שיטור המקופים בירושלים, נעשה שם ניסיון להשתמש בשוטרי המקופים גם לניהול חקירות קלות 
ובכך לפנות את משרדי החקירות למשימות מורכבות יותר54. ניסיון זה הורחב בשנה העוקבת גם לחיפה ולתל אביב 
יותר והעומס על הסיירים היה גדול משמעותית(55. בשנת  )לא כולל העיר תל-אביב עצמה, שמקופיה היו גדולים 
1960 נעשה במחוז תל אביב ניסיון להוסיף משמרת חופפת בשעות העומס, שתתגבר את המקופים העמוסים ביותר, 
ותסייע בהכוונת התנועה. המהלך הביא לשיפור ניכר בתנועה56, אך כעבור שנה, הוא נזנח עקב מחסור בכוח אדם57.

54 משטרת ישראל. דו"ח שנתי לשנת 1959, תל אביב: משטרת ישראל, 1960, עמ' 52. להלן: דו"ח 1959.

55 דו"ח 1960, עמ' 56.

56 שם, שם.

57 דו"ח 1961, עמ' 60.

שוטרי מקוף בשעת סיור לילי, סוף שנות השישים | אוסף בית מורשת משטרת ישראל



13

מימין: שוטר המקוף מנשה מנשה מחלק דו"ח לרכב שחנה שלא כחוק, 1959. משמאל: שוטר המקוף מנשה מנשה עם בני משפחה המתגוררים בתחום המקוף, 
שיצר עימם קשרים חמים, 1959. | דבר השבוע, 23 באוקטובר 1959. צילום: פרץ עופר. 

מסדר יציאה למשמרת, מחוז תל-אביב, סוף שנות השישים | אוסף בית מורשת משטרת ישראל, באדיבות מאיר שפירא
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מחסור בכוח אדם והשפעתו על שיטור המקופים

הסיטואציה שהובילה למחסור בכוח אדם, הייתה קשורה ברובה בהיערכות משטרת ישראל למשפט אייכמן. שוטרים רבים 
עסקו במעגלים השונים של אבטחה, והם נגרעו ממצבת כוח האדם של סיירי המחוז, הן במשמרת החופפת והן במקופים 

עצמם58.

תחליף לכוח האדם החסר בתחום התנועה, נמצא בדמותה של יחידת שוטרות שהוקמה על ידי מטה המחוז, ובהתחלה 
הוצבה בנפה הצפונית שלו. השוטרות עסקו בהכוונת התנועה בצמתים המרכזיים בשעות העומס בבוקר ואחרי הצהריים59. 
הצלחתה של פעילות יחידת השוטרות הביאה לכך שפעילותה הורחבה לשאר נפות מחוז תל אביב, ופתרה חלק מהפער 
שנוצר בתחום הכוונת התנועה, עקב גריעתם של שוטרי מקופים. מצוקת כוח אדם לא אפשרה את השבתם של השוטרים 

למקופיהם, גם אחרי הוצאתו להורג של אייכמן60.

הוצאתם של חלק משוטרי המקופים ממקופיהם, יצרה סיטואציה בעייתית, שכן שוטר מקוף אמור להיות נוכחות בולטת 
במקופו, ובמידה שנוכחות זה מופסקת פתאום, הדבר הורגש הן על ידי הגורמים הנורמטיביים והן על ידי הגורמים הבעייתיים 

שוטרים בודקים את הנכנסים לבית העם בירושלים, שם מתקיים משפט אייכמן, אפריל 1961 | לשכת העיתונות הממשלתית. לע"מ. 

58 שם, שם.

59 שם, שם.

60 דו"ח 1962, עמ' 59.
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במקוף. בסוף אוקטובר 1962 הפגינו תושבים משכונת הרכבת 
בתל אביב  )שנמצאה במשולש של רחוב הרכבת, דרך פתח 
ז' בנפה  61 באזור  ונחל איילון( שהייתה חלק ממקוף  תקווה 
הצפונית, במחאה על כך שמאז שהופסקה נוכחות של שוטר 
מאוד61. גדל  בשכונה  הגניבות  מספר  בשכונה,  קבוע  מקוף 

אילוצים, עקב גריעה של כוח אדם גרמו להמשך המגמה של 
אי-איושם של מקופים בתחומי המחוז: בשנת 1962 היו 637 
1963 ל-63569. בשנת  ירד בשנת  ומספרם  שוטרים במחוז62, 
בעיקר  עסקו  רובם  אך  נוספים,  שוטרים  גויסו  אמנם   1964
גיוסן של שוטרות באותה  בתנועה, בעקבות החלטה לצמצם 
שנה64. בשנת 1965, עמד מספר השוטרים במחוז על 65650, 
ורק בשנת 1966, בעקבות מאמץ מכוון, הוגדל המספר ל-905, 
שאפשר שינוי מגמה בהפעלת הסיור בכלל ובמקופים בפרט.

בין שנת 1963 לשנת 1966, שיטת המקופים במחוז תל אביב צומצמה עוד יותר, ככל הנראה, ומקופים רבים כלל לא אויישו, 
בשעה שבמקומות אחרים במחוז המשיכה השיטה להיות בשימוש חלקי או מלא. אף על פי שדיווחים רשמיים ופקודות קבע 
התייחסו למקופים כאל עובדה קיימת, הרי שהציבור היה מודע לכך שהפעלתה הופסקה  ובמקרים רבים חש בחסרונה. 
במרץ 1965 פורסם מכתב שנשלח על ידי תלמידי תיכון ערב "אשכולות" ביפו, שהיה ממוקם ברחוב שערי ניקנור ביפו )על 
הגבול בין נפות 13 ו-15 של אזור ב' בנפה הדרומית(, ובו סיפרו על כך שהתלמידים )בעיקר התלמידות( סובלים מהתנכלות 
קבועה של בריונים, שלדעתם הייתה נפתרת לו היה במקום שוטר מקוף שניתן היה לפנות אליו, מהסוג שהם ציינו שידוע 

להם שמוצבים בצפון העיר67.

 1962 צמצום כוח האדם הביא לירידה דרמטית בטיפול באירועים בהם נתקלו הסיירים בנפות המחוז: כך למשל, בשנת 
טיפלו הסיירים ב-43,149 אירועים68, ב-1963 ירד מספר זה ל-29,570 אירועים69. אותה מגמה התקיימה גם בתחומים אחרים 
שבהם עסקו שוטרי המקוף, כמו מסירת הזמנות לבתי משפט וביצוע צווי מעצר. במקביל לירידה במספר האירועים, ניתן 
גם לזהות עלייה תלולה במספר העבירות ששיטור מקופים באיוש מלא, אמור להיות משמעותי עבורו: עבירות איכות חיים 

ועבירות רכוש. 

בחינה סטטיסטית של הפעלת שיטור המקופים עד אמצע שנות הששים

העובדה שהחל מהשנה השנייה לקיומם של המקופים, היה השימוש בהם לא עקבי, מאפשרת לבחון את יעילות השיטה אך 
ורק בשנה המלאה היחידה שבה הופעלה בכל נפות המחוז. זו שנת 1959, שנתוני עבירות הרכוש בה, הושוו לשנים שלפניה 

ואחריה.

עיון בטבלה שלהלן מלמד שבשנת 1959 ירד מספר העבירות שמתבצעות ברחוב, וניתנות לזיהוי על ידי שוטר שמפטרל 
לאורכו )כמו גניבות רכב, גניבות אופניים או גניבות מרכב(, או שלא עלה. בעוד שבשנים שלאחר מכן, עלה מספר העבירות 

61 כתבה לא חתומה. "תושבי שכונת הרכבת בת"א קובלים על עזובה והזנחה", מעריב, 23 באוקטובר 1962, עמ' 7.

62 דו"ח 1962, עמ' 20.

63 משטרת ישראל. דו"ח שנתי לשנת 1963, תל אביב: משטרת ישראל, 1964, עמ' 17. להלן: דו"ח 1963.

64 משטרת ישראל. דו"ח שנתי לשנת 1964, תל אביב: משטרת ישראל, 1965, עמ' 20. להלן דו"ח 1964.

65 משטרת ישראל. דו"ח שנתי לשנת 1965, תל אביב: משטרת ישראל, 1966, עמ' 22. להלן: דו"ח 1965.

66 משטרת ישראל. דו"ח שנתי לשנת 1966, תל אביב: משטרת ישראל, 1967, עמ' 28. להלן: דו"ח 1966.

67 תלמידים בתיכון אשכולות. "קוראים כותבים", מעריב, 1 במרץ 1965, עמ' 6.

68  דו"ח 1962, עמ' 60.

69 דו"ח 1963, עמ' 57.

שוטרת מכוונת תנועה בתל-אביב, 1965 | לשכת העיתונות הממשלתית. צילום: משה פרידן
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70 משטרת ישראל. דו"ח שנתי לשנת 1957, תל אביב: משטרת ישראל, 1958, עמ' 70. להלן: דו"ח 1957.

71 דו"ח 1958, עמ' 67.

72 דו"ח 1959, עמ' 72.

73 דו"ח 1960, עמ' 76.

74 דו"ח 1961, עמ' 82.

75 דו"ח 1962, עמ' 80.

76 דו"ח 1963, עמ' 81.

77 דו"ח 1964, עמ' 75.

78 דו"ח 1965, עמ' 84.

79  דו"ח צוות המחקר, עמ' 8.

באופן תלול ככל שירד מספר השוטרים המסיירים ברחוב. בחינת המצב בשנות הששים, תקופה בה ישנה ירידה במספר 
השוטרים במחוז וצמצום במספר המקופים המאויישים, מראה שבכל סוגי עבירות הרכוש נרשמה עלייה תלולה במספרן 
משנה לשנה. מספר עבירות הרכוש שהתבצעו ברחוב, גדל בקצב מהיר עוד יותר, למשל, עלייה של 126% בגניבות רכב 
בין 1959 ל-1963, ועלייה של 216% בגניבות מרכב באותה תקופה. אי אפשר לקבוע באופן ודאי שהגורם הבלעדי לעלייה 
החדה הוא הירידה במספר השוטרים שסיירו במקופים במחוז, אך מובהקות הנתונים מלמדת על כך שיש סבירות גבוהה 

שישנו קשר בין השניים.

ניסיונות לרה-ארגון של המחוז – אמצע שנות הששים – תחילת שנות השבעים

זאב  נצ"מ  בראשות  הארצי,  המטה  מטעם  צוות  של  להקמתו  הביאה  האדם,  כוח  מצוקת  לצד  בפשיעה  החדה  העלייה 
מרגלית, שבחן את המצב במחוז, והגיש דין וחשבון שכלל המלצות על שינויים במבנה המחוז והפעלת יחידותיו. 

סוגיית הסיור כגורם מניעתי נדונה בפירוט, מתוך הבנה שכאשר הוא אפקטיבי, הוא מאפשר גם חיסכון בעבודת החקירות, 
שרובה ככולה עוסקת בטיפול בעבירות שכבר בוצעו. בדו"ח הועלתה הנחה, שמכיוון שבשעות הלילה ישנה ירידה בפעילות 

שוטרי הסיור, הרי ישנה עלייה בעבירות הרכוש בשעות אלה, וזו בתורה מייצרת עומס נוסף בעבודת החקירות79.

צוות המחקר עסק בנפח התנועה במחוז שגדל בקרוב למאה אחוז בתוך ארבע שנים בלבד, וקבע שהמצב מחייב את 
ייעודית שתעסוק אך ורק בתנועה. הצוות המליץ להתבסס על יחידת השוטרות ועל שוטרים  הקמתה מחדש של יחידה 

טבלה 1: עבירות רכוש במחוז ת"א 1965-1957

78 1965  77 1964    76 1963    75 1962    74 1961    73 1960    72 1959  71 1958    701957 שנה  

1731 	1467 	1603 	1469 	1318 	1288 	1,482 התפרצות	לבית	

2338 	1933 	1348 	1204 	973 	868 	989 התפרצות	לעסק	

6470 	5061 	4696 	3962 	3337 	2985 	2710 	2479 	2732 סה"כ	התפרצות	

576 	447 	391 	340 	255 	254 	311 גניבת	רכב	

1862 	1392 	1074 	823 	590 	1087 	1069 גניבה	מרכב	

2604 	1884 	1763 	1205 	1113 	1014 	1096 גניבת	אופניים	

21986  18476  14682  12943  12008  10363  9258  9252  9077 סה"כ גניבה 
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רגליים או ממונעים שתפקיד זה יהיה משני עבורם80. התפישה החדשה קבעה שהדרך היחידה שבה סיור מניעתי )רגלי או 
באירועים  לטיפול  כבעל חשיבות פחותה בהשוואה  מוגדר מלכתחילה  נושא התנועה  היא כאשר  יהיה אפקטיבי,  ממונע( 

במהלך המשמרת, ואינו מחייב גריעת כוח אדם לזמן ממושך ובאופן קבוע.

מכיוון שמטרתו של הצוות הייתה להציע שינויים שקשורים בכל שיטת ההפעלה של המחוז, הם שמו דגש רב על פריסת 
היחידות הגדולות יותר )מרמת הנקודה ומעלה(, ופחות בשיטת ההפעלה. זאת מעבר להכרה בכך שסיור רגלי מאפשר מגע 

אישי והיכרות טובה יותר עם האזור, במחיר של בזבוז זמן בהגעה מהיחידה אל אזור הסיור, ושל שטח סיור קטן יותר81.

ההמלצות של הצוות אומצו באופן חלקי, אך הדגש המחודש שניתן למחוז תל אביב, הביאה לגידול משמעותי בכוח האדם 
ולהכרזה מחודשת על יישום הדרגתי של איוש מקופים באופן מלא. החל מחודש מאי 1966 אויישו בהדרגה מקופי הנפה 
הצפונית, ונעשה מאמץ גדול להביא לידיעת הציבור עובדה זו, וכן את כוונת המחוז להמשיך במגמה זו גם בנפה הדרומית. 
מפקד הנפה, ניצב משנה הנס שליימר ציין שאחרי חצי שנה מתחילת איושם מחדש של המקופים בנפה, הגיע היקף האיוש 
ל-90-80%, אם כי לא ציין האם הכוונה לאיוש כל המקופים, שחלקם לא יאוישו 24 שעות ביממה, או לאיוש חלק מהמקופים 

באופן מלא82.

הציבור  שיתוף  של  הגדולה  החשיבות  את  הבין  המחוז  מטה 
ועדכונו בדבר הפעלה מחודשת של המקופים בנפה הצפונית, 
את  עדכנו  שבה  אוקטובר83,  בסוף  עיתונאים  מסיבת  ואחרי 
שוטר  עיתונאי  ליווה  שבה  כתבה,  המשטרה  יזמה  הציבור, 
מקוף במהלך משמרת א', במקוף 43 באזור ה' בנפה הצפונית 
מקוף  בלבד(.  דונם   47 ששטחו  בנפה,  ביותר  הקטן  )המקוף 
זה כלל שטח בצורת טרפז, ששתי צלעותיו המקבילות עברו 
ברחובות ברזילי ונחלת בנימין, וצלעותיו הנוספות עברו בדרך 
פתח תקווה )היום דרך מנחם בגין( וברחוב יהודה הלוי84. תא 
שטח זה, שהיקפו עומד על פחות מקילומטר, היה מצוי בלב 
האזור המסחרי של תל אביב, ומדי בוקר היו בו עומסי תנועה, 
ידי  על  המדרכות  על  שהוצבו  דוכנים  ועשרות  חנייה  בעיות 

רוכלים85.

שוטר המקוף שלווה על ידי כתבת המשטרה של "דבר" )אלי 
יהב, לימים סגן-ניצב(, טיפל במהלך המשמרת שלו, בבעיות 
רישיון )שחלק מהעוסקים בה סחרו גם  חנייה, ברוכלות ללא 
וניהל שיחות עם בעלי עסקים  גנוב(, בשחרור תנועה  ברכוש 

במקום, שרובם הכירו אותו היטב86. 

80 שם, עמ' 14.

81 שם, עמ' 4.

82 סופרת דבר לענייני משטרה. "1000 תלונות בשנה על צ'קים ללא כיסוי", דבר, 1 בנובמבר 1966, עמ' 5

83 שם.

84 ראה מפת המקוף בנספח ב'.

85 דנקה הרניש. "שוטר מקופי במרכז סואן", דבר, 6 בדצמבר 1966, עמ' 4.

86 שם.

שוטר מקוף נותן דוח לרוכל שרוכב על עגלת אופניים בתל אביב, 1968 | לשכת העיתונות 
הממשלתית. צילום: משה מילנר
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היעלמות המקופים וביטולם הסופי – 1972-1967

 1967 שנת  בתחילת  בפועל.  בוצע  לא  הדבר  המחוז,  נפות  בשלוש  שוטרים  מחדש  לפרוס  התכנונים  חרף  הנראה,  ככל 
המשיכה הנפה הצפונית במהלך שתכליתו להגיע לאיוש מלא של 40 המקופים87, אך הדבר לא התאפשר עקב המתיחות 
לפני מלחמת ששת הימים. אחרי המלחמה, עקב גל התפרצויות, שהחל כחודש אחרי המלחמה, הוחלט באופן זמני להקים 
יחידת סיור נפתית גדולה, שמנתה 50 איש שהועברו מהמקופים, והועמדו תחת פיקוד סגן מפקד הנפה. היחידה החדשה 
הופעלה במקומות שניתוחים סטטיסטיים ודיווחים מודיעיניים, זיהו אותם כבעייתיים יותר בכל הנוגע לעבירות רכוש, והיא 

הביאה לתוצאות טובות88. 

רוב  הוחזרו  החדשה,  הסיור  יחידת  של  הפעלתה  אחרי  חודש 
אנשיה למקופים, מכיוון שפיקוד הנפה סבר ששיטת המקופים 
היא עדיין טובה יותר לשיטור באזור עירוני, אך חלק מהסיירים 
הנפה,  מפקד  הנפתית.  היחידה  במסגרת  בפעילות  המשיכו 
הנוגע  בכל  משמעותי  באופן  חסכונית  שהיא  ציין  שליימר, 

להקצאת כוח אדם89. 

השונים  המחוזות  על  הוטלה  הימים  ששת  מלחמת  בעקבות 
לשלוח שוטרים לסייע באיוש הנפות החדשות שהוקמו ביהודה, 
שומרון, ברצועת עזה וצפון סיני, ושוטרים אלה יצאו לסבבי הצבה 
של חודש עד שלושה חודשים, שפגעו בכל אפשרות לרציפות 
שירות במקופים. למעשה, עשרה אחוזים מכוח האדם של מחוז 
מתוקנן  שהיה  למרות  סיני,  וצפון  עזה  בנפת  הופעל  אביב  תל 

במחוז תל אביב90. 

מגידול  )שנבע  המשימות  בעומס  המשמעותי  לגידול  בנוסף 
באוכלוסיה, בנפח התנועה, ומאיום גדל והולך של פעילות טרור 
פלסטיני(, סבל מחוז תל אביב מירידה בכוח האדם שלו: בתחילת 
 83 )מתוכם  קצינים  שאינם  שוטרים   1,421 במחוז  היו   1968
שוטרות סיור(, בתחילת 1969 היו במחוז 1,399 שוטרים שאינם 
במחוז  היו   1970 ובתחילת  סיור(  שוטרות   78 )מתוכם  קצינים 

1,336 שוטרים שאינם קצינים )מתוכם 77 שוטרות סיור(91.

לירידה הדרמטית היו משמעויות גדולות בשטח: בנפת רמת גן 
שכבר בשנת 1967 חולקה לארבעה אזורי סיור )במקום השלושה 
שהיו קיימים קודם(, נוצר מחסור אפקטיבי של 45 שוטרי סיור, 
מכיוון שאותו מספר של שוטרי סיור, היו צריכים להפעיל יחידת 

סיור נוספת, מחסור שלא הופיע בתקן92.

87 סופרת דבר לענייני משטרה. "משטרת מחוז ת"א תשתף את הציבור במבצע לבלימת הפשע", דבר, 15 בינואר 1967, עמ' 5.

88 פרוטוקול כנס קציני מחוז תל אביב לסיכום שנת 1967, 28 בינואר 1968, עמ' 8. אוסף יחידת ההיסטוריה, 30.4. להלן: כנס סיכום 1967.

89 שם, שם.

90 פרוטוקול כנס קציני מחוז תל אביב לסיכום שנת 1969, 17 בינואר 1970, עמ' 32-31. אוסף יחידת ההיסטוריה, 34.7. להלן: כנס סיכום 1969.

91 שם, עמ' 32.

92 כנס סיכום 1967, עמ' 2.

שוטר ישראלי ושוטר מקומי בבית לחם, סוף יוני 1967 | לשכת העיתונות הממשלתית. 
צילום: פריץ כהן
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השונים  באזורים  הסיור  יחידות  על  שהוטלו  התפקידים  במספר  הגידול 
בכניסה  בביקורות  הג"א  אנשי  ליווי  וניידים,  קבועים  ביטחוניים  )מחסומים 
לריכוזי קהל, טיפול בחפצים חשודים( לצד הירידה במספר הסיירים שיכלו 
ניידות  והמבצעים הגדיל את מספר  לכך שענף הסיור  לטפל בהם, הביאו 
הסיור שהוקצו לנפות הצפונית והדרומית )דבר ששינה את חלוקת האזורים 
נשארו  הדרומית  בנפה  אזורים,  חמישה  נוצרו  הצפונית  בנפה  כך  בנפות(. 
בחולון  החדשה  המשטרה  תחנת  התווספה  שאליהם   – אזורים  ארבעה 
כאזור סיור נוסף. צעד זה בוצע מבלי לשנות את מפת פריסת המקופים93, 
שלכאורה הייתה אמורה להשתנות בהתאם, היות והמקופים אמורים להיות 
חלק מיחידת סיור אזורית. דבר המעיד על כך שהמקופים הפכו בשלב זה 

להיות תיאורטיים במידה רבה.

העשורים  בשני  שימש  אשר  קנר,  יעקב  ניצב  מתפקידו  פרש   1969 ביולי 
הדרומית  הנפה  מפקד   ,)1953-1950( הצפונית  הנפה  כמפקד  הקודמים 
)1963-1954 –באמצע התקופה  )1954-1953(, סגן מפקד מחוז תל אביב 

יצא לקורס קצינים בכירים שלאחריו שב לתפקידו(, ומפקד המחוז94. 

קנר, שלצד עמוס בן-גוריון, היה אחראי ראשי לארגונו מחדש של מחוז תל 
אביב וליישום שיטת המקופים, האמין בשיטה, גם כאשר מצא עצמו נאלץ 
לקצץ בה יותר ויותר. עדות ברורה לגישתו של קנר ניתנה כאשר מונה לראש 
אחד  לגמלאות.  פרישתו  עם  מייד  אביב,  תל  עיריית  של  הפיקוח  מחלקת 
מצעדיו הראשונים בתפקידו החדש, היה לחלק את העיר לחמישה חבלים, 
שחולקו למקופים, מתוך כוונה שבכל מקוף יפעל פקח שיאכוף את החוקים 

והתקנות שבתחום סמכותו95.

ניצב יהודה פראג, מחליפו של קנר, היה בעל רקע נרחב בחקירות  ובמודיעין, אך למרות שנותיו הרבות בשירות המשטרה, 
מעולם לא עסק בתחום הסיור והמבצעים )למעט שנה בה פיקד על משטרת נמל חיפה(96, ואפשר למטה הארצי להיות 
הגורם הדוחף לשינויים מבניים במחוז. בשנת 1970 ביצעה משטרת ישראל רפורמה כוללת בארגון כלל הנפות העירוניות 
במחוזות השונים )נפת חיפה במחוז הצפוני, נפת הבירה במחוז הדרומי ושלוש הנפות של מחוז תל אביב(, וכל אלה הוגדרו 
)בשנים הבאות ההבדלים מוסמסו  בידול בתפישת ההפעלה של נפה בהשוואה למרחב  ליצור  מעתה כמרחבים, במטרה 
בהדרגה, ושמות כל הנפות שונו למרחבים(. הנפה הדרומית הפכה למרחב יפו, הנפה הצפונית למרחב ירקון, ונפת רמת גן 

הפכה למרחב דן97. במקביל לשינוי שמות היחידות הטריטוריאליות במחוז, נוספו שני אזורי סיור, במרחב דן ובמרחב יפו98.

ביטול  ידי המשטרה, מלמדים על  "מקופים"  על  אזורי הסיור לצד הפסקה הדרגתית של השימוש במילה  התוספת של 
המקופים במשמעותם המקורית )כאמור תא שטח שמתקיימים בו סיורים רגליים של שוטרים שאחראים עליו באופן קבוע(. 
האזכור האחרון של המילה בהקשר לסיור רגלי, מופיע בדו"ח השנתי של 991969, והאזכור האחרון שלה בהקשר של מוקד 

קשר אזורי שמקבל קריאות מאזרחים, מופיע בשנת 1001971.

93  כנס סיכום 1969, עמ' 14.

94  אלי הוד. ספר המפקדים, ירושלים: משטרת ישראל, 1994, עמ' 210. להלן: ספר המפקדים.

95  דנקה הרניש. "הפיקוח העירוני בת"א מצמיח שיניים", דבר, 25 במרץ 1971, עמ' 8.

96  ספר המפקדים, עמ' 144.

97  משטרת ישראל. דו"ח שנתי לשנת 1970, ירושלים: משטרת ישראל, 1971, עמ' 84.

98  שם.

99  דו"ח 1969, עמ' 47.

100 משטרת ישראל. דו"ח שנתי לשנת 1971, ירושלים: משטרת ישראל, 1972, עמ' 15, 110-109.

שוטרבוחן את הנזק שנגרם מפיצוץ מטען בתחנה מרכזית בתל אביב, 1972 
| לשכת העיתונות הממשלתית. צילום: פריץ כהן
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העיתונות הוסיפה מפעם לפעם להשתמש במושג "שוטר מקוף" כשתיארה שוטרי סיור באזורים עירוניים, וניכר היה שבדרך 
כלל לא הייתה ערה לשינויים הארגוניים במשטרה, שכללו את הפסקת השימוש בשוטרי מקוף והסטתם לתפקידים אחרים. 
עם זאת, בנובמבר 1972, עדכן מפקד מרחב חיפה את ראשי מועצת הפועלים בעיר, בדבר הקמת נקודות משטרה שיפעילו 
בסיורים  ולהחלפתם  מקופים  של  לביטולם  זו,  התייחסות  פעילים101.  היו  לא  שכבר  משטרה  מקופי  ויחליפו  סיור,  ניידות 
אחרי  שנים  משלוש-עשרה  פחות  בישראל,  המקופים  שיטור  של  הסופי  לביטולו  היחיד  האזכור  למעשה  היא  ממונעים, 

שהופעלה השיטה.

סיכום

בהתחשב בפרק הזמן הקצר שבו התקיים בארץ שיטור מקופים, המושג "שוטר מקוף" מוכר בישראל הרבה יותר מכפי שהיה 
אמור להיות. בחינת הסטטיסטיקה מפרק הזמן הקצר שבו הופעלה השיטה, וסקירת העיתונות של אותם ימים, מצביעה על 
סיבה לתופעה זו: הבולטות של שוטרי המקופים ברחובות אפשרה להם להציג תוצאות טובות בכל הנוגע לטיפול בעבירות 
איכות חיים, מהסוג שהאזרח הממוצע חשוף להן הרבה יותר מכל סוג אחר של עבירות. בולטות זו גם הביאה לכך שכאשר 

צומצם מספר המקופים הפעילים, הדבר הורגש היטב. 

המחסור הקבוע בכוח אדם שממנו סובלת משטרת ישראל מיום הקמתה, היה חריף במיוחד במחוז תל אביב, והוא הורגש 
עוד יותר כאשר מערך הסיור ניסה להפעיל 145 שוטרים בכל משמרת. אירועים חיצוניים, דוגמת משפט אייכמן, סיוע להג"א 
ותגבור התחנות ברצועת עזה אחרי מלחמת ששת הימים, מנעו אפשרות אמיתית לשיקום המקופים, אחרי שהפעלתם 

נפסקה.

בתקופה שבה נעשה מהלך משמעותי של חידוש הסיור הרגלי במשטרת ישראל, יש מקום לבחון את הניסיון שנרכש בתחום 
זה בסוף שנות החמישים ותחילת שנות השישים.

ראויה לציון העובדה שחרף היעדרם של נתונים סטטיסטיים מדוייקים, נעשה מאמץ רב לחלק את הנפות לאזורי סיור 
סיירו  המקוף  ששוטרי  העובדה  על  חיפתה  אף  מפתח  ובנקודות  אפקטיבי,  כיסוי  מקסימום  אפשרה  שצורתם  ומקופים, 
לרוב לבדם. דבר זה בא לידי ביטוי בהפיכת ריכוזי קהל גדולים, כמו כיכרות, לנקודת גבול של כמה מקופים. גם ההבדלים 
הגדולים בשטחיהם של המקופים השונים, מלמדים על המאמץ להתאים את הפעילות המשטרתית למאפייני השטח שבו 
היא בוצעה. בחינת מפת פריסת אזורי הסיור והמקופים שנקבעו בסוף 1958, מציעה תובנות חשובות באשר לאופן פריסת 
סיורים רגליים גם כיום, כאשר הנתונים הדמוגרפיים, נתוני הפשיעה, ואמצעי הקשר העומדים לרשות הסיירים, מתקדמים 

לאין שיעור, ומגדילים את היכולת לתכנן באופן מדויק את אזורי הסיור הרגלי.

חרף ההצלחות שנצברו במהלך התקופה הקצרה שבה הופעלה השיטה בהיקף רחב בעיקר בתחומי המניעה והסיכול של 
עבירות קלות, ובקשר הקרוב לקהילה, יש לקחת בחשבון גם את הסיבות שהביאו לנטישתה, סיבות שתקפות כיום עוד יותר 
מאשר היו במחצית השנייה של שנות השבעים.  בסיטואציה של משטרה לאומית דו-תכליתית, ששוטריה עוסקים יותר ויותר 
בפעילות הקשורה בביטחון פנים, ונדרשים לתגבר יחידות קרובות ומרוחקות בתדירות גבוהה למדי, הרי שמירה על נוכחות 

רצופה במקופים, בהיקפים דומים לאלה שהתקיימו בסוף שנות החמישים, היא דבר כמעט בלתי אפשרי. 

101 סופר דבר בחיפה. "המשטרה תומכת במתן שיערי נהיגה בבתי-ספר התיכוניים", דבר, 6 בנובמבר 1972, עמ' 6.
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עם זאת, הפעלה של מקופים היא דבר אפשרי בהיקף מוגבל באזורים עירוניים ספציפיים, והיא מתאימה במיוחד לשכונות 
שבהן הצורך בקשר קרוב לקהילה, בהפגנת נוכחות משטרתית בולטת, הוא דחוף יותר. לקח חשוב שיש ללמוד, בהקשר זה, 
בנוגע להפעלת סיור רגלי בכל תקופה ומקום, הוא הקשר האישי, דהיינו השתדלות שהשוטרים המסיירים באזור מסויים, יהיו 
קבועים באופן שציבור התושבים ובעלי העסקים יכיר אותם וירגיש בנוח לפנות אליהם. בהעדר נתונים כמותיים בנושא, ניתן 
להתייחס רק לנתונים איכותניים מתוך כתבות מהתקופה, ומכולן עולה שפעילות של שוטרי מקוף קבועים, שהצבתם נמשכה 

יותר משבועות ספורים, הייתה בעלת משמעות חיובית עבור תושביו הקבועים ושומרי החוק של אותו מקוף.

קציני מבצעים במחוז תל-אביב, שנות השישים | ארכיון צה"ל
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החלוקה למקופים בנפה צפונית, מחוז תל-אביב, 1960 | נספח א'
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