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   1 מתוך 1עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 מבוא

 והוא עוסק בסוגיית האלימות ,מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת

 הן של של בוגרים הן ,בתחילת המסמך מוצגים נתוני אלימות במקומות בילוי. במקומות בילוי בישראל

לבסוף . בכלל זה מדיניות מערכת אכיפת החוק ו,בהמשך מוצג הטיפול בבליינים אלימים. בני נוער

  .כניות להתמודדות עם תופעת האלימות במקומות בילויומוצגות ת

 נתונים .1

 ובתקופה 2006 ביוני 8 בינואר עד 1-מ )לא ברחובות ( בילוימקומות בבוגריםעבירות  ם עלנתונילהלן 

 1.המקבילה אשתקד

  א"תיקי פ ת"תיקי א ת"א+ א "כ פ"סה

 תקופה  2005  2006  2005  2006  2005  2006

 כ"סה 148 176 65 78 213 254

 

 8 עד 2006 בינואר 1-מ) לא ברחובות( במקומות בילוי בוגריםשל  עבירות נלוות לאלימות נתונים עללהלן 

 2. ובתקופה המקבילה אשתקד2006ביוני 

   א"תיקי פ ת"תיקי א ת"א+ א "כ פ"סה

 תקופה  2005  2006  2005  2006  2005  2006

 כ"סה 97 91 43 47 140 138

 

                                                 
 .2006 ביוני 11, פקס, משטרת ישראל, ראש חוליית חקירות במחקת הנוער, יובל רביבו 1
 .שם 2



 

 
   2 מתוך 2עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 במקומות בילוי עבירות אלימות גופנית בגיןלבני נוער במשטרה  שנפתחו םתיקיהמספר  ם עלנתונילהלן 

 3.ובתקופה המקבילה אשתקד) ינואר עד מאי (2006בשנת 

 גופניתהאלימות הסוג   2005  2006

 קטטות והפרעות ברחובות 2 5

 כשלתותקיפת שוטר וה 2 5

 מחמירות תקיפת שוטר בנסיבות 3 2

 רצח 1 0

 חבלה גופנית חמורה 1 4

 )למעט עובדי ציבור(תקיפה  18 27

 מעשה מגונה בכוח 1 2

 שוד 1 0

 כ עבירות אלימות גופנית"סה 29 45

 

בילוי  במקומות עבירות נלוות לאלימות בגיןלבני נוער   במשטרה שנפתחוםתיקיהמספר  נתונים עללהלן 

 4.ובתקופה המקבילה אשתקד) ינואר עד מאי (2006בשנת 

 עבירות נלוות לאלימות   2005  2006

 איומים 13 11

 אגרופן/ החזקת סכין  7 7

 סחיטה באיומים 4 1

 גרימת נזק לרכוש בזדון 2 12

 כ עבירות נלוות לאלימות"סה 26 31

                                                 
משטרת , האגף לחקירות ולמודיעין, נתוני הטבלאות מאת מחלקת נוער בחטיבת החקירות. ת"תיקי א+ א "מדובר בתיקי פ 3

 .2006 ביוני 8, פקס, ישראל
 .ת" א תיקי+א "פתיקי  4



 

 
   3 מתוך 3עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 

במקומות בילוי אלימות גופנית  עבירות גיןבנוער לבני במשטרה  שנפתחו םתיקיהנתונים על מספר להלן 

 5.ובתקופה המקבילה אשתקד מתחילת ינואר ועד סוף מאי השנה לפי גילים

 גיל   2005  2006

 13-12 אין נתונים על עבירות בני נוער בגיל הזה

5 1 14-13 

8 4 15-14 

12 8 16-15 

20 20 17-16 

 

 האלימות מעשיאין נתונים על המקום המדויק של במערכות המידע הסטטיסטיות של המשטרה 

 . יש לבחון באופן פרטני את התיקים שנפתחו, כדי להשיג נתונים אלו. במקומות בילוי

 .סמים מסוכניםבעל רקע שימוש באלכוהול או מעשים בחלק מן המקרים מדובר ב, לפי המשטרה

נמשכות מחוץ הן המאבטחים  התערבות ולאחר ,עבירות אלימות רבות מתחילות במקומות הבילוי

מתחילת ינואר ועד  ,אלימות בני נוער ברחובותלהלן נתונים על שמוצגים בטבלה , לפיכך .למתחם הבילוי

 .ובתקופה המקבילה אשתקדסוף מאי השנה 

 סוג אלימות   2005  2006

 אלימות גופנית 1,037 1,061

 עבירות נלוות לאלימות 888 835

 כ "סה 1,925 1,896

 

הדוח השנתי של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ולנפגעי תקיפה מינית בישראל עולה כי מ

בשנת ו,  פניות בעקבות תקיפה מינית במקום בילוי או קניות238תקבלו במרכזי הסיוע ה 2003בשנת 

 6.15%עלייה של  – האלכ פניות על תקיפה במקומות 274 נתקבלו 2004

                                                 
 .לבדא ב"תיקי פ 5
, 2004-2003דוח שנתי על אלימות מינית ,  איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ולנפגעי תקיפה מינית בישראל6
4=&maincat1=asp?siteId.default/template/il.org.1202.www://http ,2006 ביוני 8: יך כניסהתאר  . 



 

 
   4 מתוך 4עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 .  בפועל גדול מהמספר המדווח למשטרההאלימות מעשימספר שסביר להניח 



 

 
   5 מתוך 5עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 הטיפול בעברייני אלימות במקומות בילוי .2

  .לפי גילו של העבריין ותמטופל, כמו עבירות אלימות בכלל, אלימות במקומות בילויעבירות 

לעצור אותו או לחייב אותו , נושא באחריות פלילית ואסור לחקור אותו כחשודאינו  קטין 12עד גיל 

 . למעט חריגים,פי הנחיית המשטרהל ,חובה לאפשר נוכחות הורים 14בחקירת ילדם עד גיל . חקרלהי

 שעות באישור 12-בואפשר להאריך את מעצרם ,  שעות בלבד12- ל14 עד 12מותר לעצור קטינים שגילם 

 .  המעצרה נוספת שלמשפט להארכ-יש צורך בצו של בית. קצין המשטרה הממונה על תחנת המשטרה

 שעות באישור קצין 24-ואפשר להאריך את מעצרו ב , שעות24-ל  ומעלה14 ותר לעצור קטין שגילומ

 .  המעצרה נוספת שלמשפט להארכ-יש צורך בצו של בית. המשטרה הממונה על תחנת המשטרה

 . ולקצין מבחן לנוערחובה להודיע על מעצר קטין לאחד מהוריו 

חוקי הנוער . הסדרים שנקבעו בחוקהכללים ופי ה-על נוערמשפט ל-בביתקטין המואשם בעבירה יישפט 

ענישה , ניהול המשפט, שחרור, עבור הקטין הסדרים מיוחדים בנושא מעצרבהמיוחדים נועדו להבטיח 

   7.המשפט לנוער מתנהל בדלתיים סגורות-הדיון בבית .ודרכי טיפול

 המשפט-מדיניות הפרקליטות ובתי

רות יעבבגין  ותביעות ,ידי המשטרה-המשפט על-ילוי מוגשות לבתיתביעות בגין אלימות במקומות ב

לא אך , בתקשורת נטען כי יש מגמה של החמרה באלימות .ידי הפרקליטות-חמורות יותר מוגשות על

של פרטנית בדיקה ערוך כך יש לשם  ול,מגמה של החמרה בבקשות לעונש מצד הפרקליטותיש ברור אם 

 8.מהשנה האחרונההתיקים 

עם . המשפט על עבירות אלימות במקומות בילוי-בתיבלהשיג נתונים על חומרת הענישה אפשר יה לא ה

 לאלימות במקומות בילויהמשפט -של ביתדין אחדים אפשר להיווכח כי המודעּות -מעיון בפסקי, זאת

  .כמו בחברה הישראלית בכלל, גברה

נכתב , )04:30 בשעה 2003 בפברואר 28 (עונש בגין תקיפה בסכין לאחר בילוינאשם על חומרת הבערעור 

המשפט למסקנה כי במאבק נגד נגע הסכינאות אין מנוס מהטלת עונשים -הגיע בית "...:הדין-בפסק

-פי עמדתו העקבית של בית-על [...] כואבים שיהיה בהם להרתיע צעירים המועדים לעבריינות מסוג זה

וההרתעה ולאינטרס הציבורי כאשר מדובר לפיה יש ליתן משקל נכבד לשיקולי הגמול , משפט זה

המשפט דחה את הערעור והותיר את העונש -בית". בשימוש בסכין הגורם לחבלות גוף ומסכן חיי אדם

 9.החמור על כנו

חזרנו ואמרנו לא אחת כי השימוש : " נכתבבנוגע לתופעת הסכינאותהמשפט העליון -בית דין של-בפסק

פשה בקרבנו ומסכן חיי עוברים ושבים על לא , וך זלזול בחיי אדםת, בסכין לפציעה ופגיעה בקורבנות

                                                 
2006 במרס asp.xxavnoar_noar/avaryanut_noar/yeladim_unoar/il.gov.police.www://http ,19,  אתר משטרת ישראל7

 .   

 .2006 ביוני 11, טלפוןשיחת , פלילית בפרקליטות מחוז ירושליםהמחלקה ה, ד אירית באומהורן" עו 8
 .2470' עמ ,2469, )3(2004על -תק, מדינת ישראל' רונן סבן נ 3231/04פ "ע  9



 

 
   6 מתוך 6עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

ההגנה על ביטחון הציבור ושלומו מחייבת תגובה עונשית הולמת על מעשי אלימות ודקירות . עוול בכפם

 10".סכין

תופעת " :ן הציטוטים שלהלןללמוד מאפשר קטינים של לאלימות בנוגע המשפט -ביתעמדת על 

מחייבת ענישה מרתיעה , קומותינו וקנתה לה אחיזה מדאיגה בקרב בני הנוערהסכינאות אשר פשתה במ

, 'תרבות הסכין-תת'במערער שבחר לקחת חלק במדובר ... ":דין אחר נכתב- בפסק11;"ומשמעותית

כי על הנוטל בה חלק לשאת בשל כך בענישה , בקובעו, משפט זה-שלחומרתה התייחס לא פעם בית

  12". הצעירלא פעם חרף גילו, משמעותית

 

 התמודדות ומניעה .3

 משטרת ישראל

במבצעים . משטרת ישראל עורכת מבצעים בסופי השבוע במרכזי הבילוי ובפיצוציות הסמוכות אליהם

פעילות סמויה של , גלויההמשטרתית הנוכחות האלו מתוגברות היחידות והפעילות כוללת הגברת 

 כלי נשקאיתור , השותים לשוכרהועל שקאות  מוכרי המעלתצפיות , בלשים ופקחי נוער בלבוש אזרחי

הפגנת נוכחות באזורי הבילוי , פי המשטרה-על. וכן פעילות של אגף התנועה נגד נהגים שתוייםקרים 

  13.הורידה את רמת האלימות

 המשטרה המליצה לחייב את בעלי המועדונים להציב טלוויזיה במעגל מפרסומים בתקשורת עולה כי

המשרד  עםבודקת המשטרה  ,לפי פרסום 14. מקומות הבילויה שלפתיחהת סגור ולהגביל את שעו

ו קשיב בעלי מועדונים . לצורך פעילות ענפה במועדוניםהתקציבאת ל יפנים אפשרות להגדהלביטחון 

השיב כי המשטרה תהיה מוכנה לשקול בחיוב ו ,דרך קבע בשכר לממן הצבת שוטרים ל המשטרה"ממפכ

 15. המקומית או גוף מוסדי אחרהצבת שוטרים במימון הרשות

 ועדות למאבק באלימות

 פניםהשר לביטחון ה ותבראשת שרים לעניין המאבק באלימות ועדלהקים הממשלה החליטה  2005ביוני 

". פרויקט דגל"בהחלטה נקרא השר לביטחון הפנים לראות במשימת המאבק באלימות .  גדעון עזראדאז

, לטפל בדחיפות ובנחישות בתחום הסמים והאלכוהול" את המשטרה דאזכן הנחה ראש הממשלה  כמו

  16".במקומות המכונים פיצוציות, בין היתר

                                                 
 . 2006 במאי 11, מדינת ישראל' בחירי נ 10212/05פ "ע  10
 .2005 בנובמבר 3 ,)קטין(פלוני ' מדינת ישראל נ 4479/05פ  "ע  11
 . 2005 באוקטובר 31, מדינת ישראל' פלוני נ 1507/05פ  " רע12
 .2006 ביוני 8, פקס, משטרת ישראל, האגף לחקירות ולמודיעין, מחלקת נוער בחטיבת החקירות  13
, "אביב בגין מכירת אלכוהול לקטינים-המשטרה סגרה מועדון בתל",   דנה פאר14

375992=?ArticleID/Article/il.co.nana.news://http ,27 ראה נספח;2006 במאי . 
 .2006 במאי Nfc ,21חדשות , "המשטרה מבקשת תקציב להצבת שוטרים במועדונים",  שלומי דיאז 15
 .2005 ביוני 5-מ של הממשלה 3687' החלטה מס, מזכירות הממשלה  16



 

 
   7 מתוך 7עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 היו חברים נציגים בראשות ניצב בדימוס אריה עמיתלבדיקת האלימות באזורי הבילוי אחר  בצוות

נציגים וכן , התחבורהממשרד הרווחה וממשרד , החינוךממשרד , המשפטיםממשרד , ממשרד הפנים

מינה את הממונה  וזה,  הגיש את המלצותיו לשר הפנים דאזהצוות. מהשלטון המקומי וממשטרת ישראל

תוך בהמלצות הדוח את שם יילתפקידה לעמוד בראש ועדה ש, אשר גרנר, על רישוי עסקים במשרדו

 17.שלושה חודשים

 לענוסף , 2006 במאי 17-בכ אהרונוביץ "של חההיום ם להצעה לסדר לפי תשובת השר לביטחון הפני

בימים אלו את מסקנותיו לומד השר לביטחון הפנים , לות המתוכננות של המשטרה שפורטו לעילופעה

  18.פינס-פז אופירצוות שמינה שר הפנים הקודם והמלצותיו של ה

 ים ברמה העירוניתפרויקט

בעצמה ות נאבקת כל רשאולם , ועדות אחרותוכן  ,ועדת ביטחוןיש מרכז השלטון המקומי אמנם ל

 מכתיב לרשויות המקומיות כיצד אינומרכז השלטון המקומי . בתחומהש באלימות במקומות בילוי

 19.תלוי במצבן התקציבי בבעיהבין השאר היות שהטיפול , לנהוג

 לטיפול – "עיר ללא אלימות" – מודל ייחודי ,במימון קרנות פרטיות ,2004משנת  מפעילה עיריית אילת

 וכן ,הורים ומוריםגון רמים כוסמכות לגההשבת מושתתות על כניות ותה.  תחומי החייםבאלימות בכל

 אלימות שנפתחו בגיןבארבעת החודשים הראשונים של השנה ירד מספר התיקים  .על הגברת האכיפה

מספר עבירות האלימות הגופנית , כן כמו. אשתקדהמקבילה  לעומת התקופה 52%- בני נוער בקרבב

 .אשתקדהמקבילה  לעומת התקופה 16%-באילת ירד ב

רים לילדים ובני נוער שהתנדבו לסייר בסופי השבוע ו ה20 – "סיירת הורים"לציון החלה לפעול -בראשון

, ההורים משוחחים עם בני נוער. במקומות הבילוי של בני הנוער במטרה לסייע למשטרה למנוע אלימות

  20. לסכנהעלות את המודעותהמדווחים על תקריות ומנסים ל

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 במאי 17, הארץ, "להגביל מכירת אלכוהול במועדונים ולהפריד שירותי גברים ונשים: מותכנית נגד אליות", ראלי סער 17

2005 . 
 ,עשרה-הכנסת השבע, "האלימות הגוברת באזורי בילוי בקרב בליינים ובני נוער"בנושא היום - הצעה לסדר,"דברי הכנסת" 18

 . 2006 במאי 17
 .2006 ביוני 8, טלפוןת שיח, דובר מרכז השלטון המקומי, ד מוטי דנוס" עו 19
 .2006 במאי Nfc ,21חדשות , "המשטרה מבקשת תקציב להצבת שוטרים במועדונים",  שלומי דיאז 20



 

 
   8 מתוך 8עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 

 

 

 נספח  .4

  סקירה משווה–הגבלת שעות פעילות במקומות בילוי 

שעות של , אם ברמת המדינה ואם ברמת השלטון המקומי, אחדות קיימת הגבלהמדינות ערים בב

רוב המדינות שבהן ב.  ועל שעות ממכר משקאות אלכוהולייםהפעילות המותרות של מקומות הבילוי

 הפעילות או על שעות מכירת אלכוהול נעשית הבחנה בין בתי עסק לפי נמצאו הגבלות על שעות

אזור , מרכז העיר(מקום העסק , )מועדוני לילה וכדומה, מסעדות, בארים(קריטריונים כגון סוג העסק 

 ).אמצע השבוע וסוף השבוע (העסקשל  פעילותהוימי ) שכונת מגורים, מסחרי

אכיפה מוגברת של ההגבלות על פעילות מקומות כגון לות עו בערים אחרות בעולם פ על כך נעשונוסף

למשל הפיקוח , הגברת הפיקוח על אזורי בילויו הטלת סנקציות בגין חריגה מהתנהלות תקינה ,הבילוי

 21.כדי למנוע הפרות סדר של היוצאים ממקומות בילוי בשעת לילה מאוחרת, המשטרתי

לעתים שעות הגשת , כאמור. בילוי בערים בעולםלהלן יובא מידע על שעות הגשת אלכוהול במקומות 

 22.אולם לא תמיד, אלכוהול זהות לשעות הפעילות של מקום הבילוי

  שעות הגשת אלכוהול בערים בעולם–טבלה משווה 

 עיר שעות הגשה מקסימליות הערות

 לילה מועדוני, טברנות, מסעדות

 ומועדונים
 אחר 02:00 בבוקר עד 10:00

 כל השבוע,       חצות
 )קנדה(קלגרי 

 אחר 03:00 בבוקר עד 08:00 מועדונים ומסעדות , בארים

 כל השבוע ,       חצות
 )קנדה(מונטריאול 

 אחר 03:30 בבוקר עד 11:30 מועדוני לילה

 שני עד שבת,      חצות
Halifax) קנדה ( 

 אחר 02:00 בבוקר עד 06:00 ל סוגי העסקים המוכרים אלכוהול כ

 כל השבוע,      חצות
, וושינגטון (23סיאטל

 )ב"ארה

                                                 
 23, אורלי לוטן ודינה צדוק: כתיבה, הגבלות על שעות הפעילות של מקומות הבילוי,  מרכז המחקר והמידע של הכנסת 21

 .2006במאי 
 . שם 22
 . שונות ממדינה למדינה ומעיר לעירושעות הפתיחה ,  המגבילה שעות פתיחה של מקומות בילויב אין חקיקה פדרלית"בארה 23



 

 
   9 מתוך 9עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 אחר 02:00 בבוקר עד 06:00 כל סוגי העסקים המוכרים אלכוהול

 כל השבוע,      חצות
פרנסיסקו -סן

 )ב"ארה, קליפורניה(

אזורים שבהם מותרת פתיחה בשעות 

 מורחבות
 אחר 02:00 בבוקר עד 07:00

 שני עד שבת,       חצות
, טקסס(אוסטין 

 )ב"ארה

כל מקום בילוי בלואיזיאנה קובע לעצמו 

 את שעות הפתיחה
ינס אורל-ניו  שעות ביממה 24

 )ב"ארה, לואיזיאנה(

 בבוקר עד 07:00 –ימי שבת  השעות בימי שבת מצריכות אישור מיוחד 

 ;  אחר חצות05:00

 בבוקר עד 07:00 –שני עד שישי 

  אחר חצות 04:00

 )ב"ארה, אילינוי(שיקגו 

 אחר 4:00 בבוקר עד on premises( 08:00(אלכוהול לצריכה במקום 

 שני עד שבת,       חצות
 ,יורק-ניו(יורק -ניו

 )ב"ארה

 אחר 03:00 בבוקר עד 11:00 מועדוני לילה

 חצות 
 ) סקוטלנד(אדינבורו 

 שעות 24אפשר לקבל אישור לפתיחה 

 אולם האישור אינו נפוץ, ביממה
 )דנמרק(קופנהגן   לפנות בוקר05:00-סגירה ב

 

 

 

 


