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 מרכז המחקר והמידע

 24 3' נספח מס

 מבוא

מטרת הדיון היא הכנה . 2007 בנובמבר 5-מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה ב

 שעות סגירה של מועדונים ודיסקוטקים –תיקון (הצעת חוק רישוי עסקים לקריאה ראשונה של 

 .)1395/17/פ( של חבר הכנסת יורם מרציאנו ,2006–ו"התשס, )המיועדים לשימושם של קטינים

משרדית - היא אחת מהמלצותיה של הוועדה הביןקביעת שעות סגירה למועדונים המיועדים לקטינים

בראשות ניצב בדימוס אריה עמית , ת פתיחתםלבחינת סוגיית האירועים האלימים באזורי הבילוי ושעו

 10והיו בה , פז-ידי שר הפנים דאז אופיר פינס- על2005הוועדה מונתה בפברואר ).  ועדת עמית–להלן (

הממונה במשרד הפנים על (מזכיר הוועדה אשר גרנר , ר הוועדה ניצב בדימוס אריה עמית"יו: חברים

משרד הרווחה ומשרד , משרד החינוך, גי משרד המשפטיםנצי, נציגי השלטון המקומי, )רישוי עסקים

 . התחבורה ונציגת משטרת ישראל

שוחחה עם גורמים , שבוע אחדים-סיירה באזורי בילוי בלילות בסופי, הוועדה אספה נתונים סטטיסטיים

ועדת עמית הגישה את המלצותיה לשר הפנים ולשר לביטחון פנים במאי . שונים וקיימה דיונים בנושא

  .אינן מיושמותמהן וכמה בחלקן מיושמות מהן כמה , כמה מהמלצות ועדת עמית מיושמות כיום .2005

אך הוא , עזרא אימצו את דוח ועדת עמיתפז והשר לביטחון הפנים דאז גדעון -שר הפנים דאז אופיר פינס

ר "פנים ליובעקבות הדוח התקיימו כמה פגישות עבודה בין השר לביטחון ה. לא אושר במלואו בממשלה

אישרה סביר להניח כי אילו .  קצרהאולם העבודה המשותפת היתה, הוועדה לצורך יישום המסקנות

 המלצות בתחום רישוי כמה, על כך נוסף.  היה מלא יותריישומן, עמית כולןהממשלה את המלצות ועדת 

, שא רישוי העסקים החלה לפעול ועדה ציבורית לבחינת נו2005 מאחר שמאז אוגוסט ,העסקים לא יושמו

משרדי הממשלה , 2007 בפברואר ממשלהבהואיל ודוח ועדת הבר אושר .  הברקובימר בראשותו של 

 .ליישם את המלצותיומחויבים 

במסמך מובאים הסברים על כל . ובאיזה אופן, בא לבדוק אילו המלצות של הוועדה יושמומסמך זה 

מובאת טבלה  בסוף המסמך.  שונות הנוגעות לנושאהמלצה של ועדת עמית ועל מידת יישומה וכן הערות

, ף האמון על הטיפול בכל נושא ואת אופן יישום ההמלצהאת הגו, המציגה את תמצית המלצות הוועדה

 שעות מכירת אלכוהול ושעות פעילות המועדונים – בנושאים הקשורים להצעת החוק שבנדון. אם יושמה

נטיים להצעת החוק הנדונה בישיבת ועדת הפנים והגנת הסעיפים הרלוו. יותר ההסברים מפורטים –

 .1.17- ו1.15הסביבה הם 
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 הנושאים שוועדת עמית עסקה בהם והמלצותיה .1

 .  על כל נושא שעלה בדוח ועדת עמית ועל יישום ההמלצות בעניינויםהסברלהלן 

 שוטרים בשכר .1.1

 במצבה הנוכחי המשטרה ,לפי הוועדה. נוכחות משטרתית ממתנת את התנהגות המבלים במועדונים

להקצות כוחות מבצעיים לאזורי הבילוי , מתקשה להגיב במהירות וביעילות על הקריאות מהמועדונים

 .ולערוך מבצעים סמויים

" אשכולות מועדונים" צוותים משטרתיים שיופעלו ב–  הפעלת שוטרים בשכרעל ועדת עמית המליצה

פי -עלשוטרים אלו יקבלו שכר . מ ובלשים"וטרי יסכגון ש, ויהיו בהם שוטרים ברמה מבצעית גבוהה

תשלום השכר יושת על ).  במשחקי כדורגללמשל" (הפעלת שוטרים בשכר"המתכונת המעוגנת בנוהלי 

  . והתמורה תועבר למשטרה,בעלי המועדונים באמצעות הרשויות המקומיות

ם שכר השוטרים מועבר ותשלו, אביב-הפעלת שוטרים בשכר קיימת למשל בנמל תל – יישום ההמלצה

העדר האפשרות שבעלי העסק ישלמו לשוטרים ישירות מקשה את , לפי המשטרה. באמצעות עמותה

 להציב שוטרים בשכר אתילמשטרה יש קושי , כמו כן.  מסיבות ארגוניותהעסקת השוטרים בשכר

קומות י יש חשש שהפעלת שוטרים בשכר במעוד נמסר מהמשטרה כ. במקומות הפועלים ללא רשיון

 .   הבילוי תיצור תקדים ותפתח פתח לדרישות כאלה מגורמים נוספים

העסקת ) (22' תיקון מס) (בירור קבילות שוטרים והוראות שונות, דין משמעתי(הצעת חוק המשטרה 

ובימים , עברה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת, 2007 ביוני 4-מיום , 2007–ז"התשס, )שוטרים בשכר

 .  וועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסתאלו היא מקודמת ב

 מרכזי שיטור קהילתיים .1.2

כדוגמת ,  בכל אזור בילוי הומה אדם)ק"מש(פתיחת מרכז שיטור קהילתי הוועדה המליצה על 

הימצאותם במקום תתרום תרומה . ויסייעו לו מתנדבי המשמר האזרחי, ק יהיה שוטר"במש. הקניונים

 .קים"הפעלת המשמות הבילוי יממנו את מקו. רבה לביטחון ולמניעת האלימות

אולם אלו פועלים בשעות היום , קים בחופים ובאתרי תיירות" יש מש2007 נכון למרס – יישום ההמלצה

קים "יש ארבעה מש, נוסף על כך. ואילו אזורי הבילוי כדוגמת מועדונים פעילים בעיקר בלילה, בלבד

מאחר שפעילותו של מרכז כזה , קים בקניונים"משמגמת המשטרה היא לא לפתוח , עם זאת. בקניונים

לפי , זאת ועוד. במקום אינה עולה בקנה אחד עם מערך האבטחה הקיים ועם תנאי הרישוי של הקניון

שכן , קים"המלצה זו של ועדת עמית אינה מתיישבת עם תפיסת ההפעלה המקצועית של המש, המשטרה

 .     תרי בילוי המונייםשוטר קהילתי אחד אינו יכול להיות מופקד על א

 .ואפשר לומר כי ההמלצה אינה מיושמת לגבי מועדונים, קים"באזורי בילוי אחרים אין מש
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 מרכז המחקר והמידע

 צוותי סיור משותפים .1.3

בסיור משותף . ועדת עמית המליצה שהרשות המקומית והמשטרה ישתפו פעולה באכיפה באזורי הבילוי

והסיורים יהיו יעילים , ם סמוכים לשוטריםמשום שה, ירגישו פקחי הרשות המקומית בטוחים יותר

 .  יותר

עירוניים קיימים זה זמן מה ברשויות מקומיות פקחים סיורים משותפים למשטרה ול – יישום ההמלצה

 הפשיעה בכלל יעילותם ונחיצותם אינם מוטלות בספק ותורמות להתמודדות עם, לפי המשטרה. אחדות

 .שבע-ברעננה ובבאר, באשדוד, לציון- נערכים למשל בראשוןסיורים כאלו. ועם פשיעת בני נוער בפרט

לאחרונה החלו , הממונה על ביטחון ושעת חירום במרכז השלטון המקומי, לדברי מר שרון עזריאל

 1.בהרצליה ובגבעתיים, בעפולה, בחדרה, השרון-סיורים משותפים ברמת

לפי . המקומיות אינו מושלםבין המשטרה לרשויות נראה כי בנושא זה שיתוף הפעולה , עם זאת

לדברי מר . בשל שעות העבודה של עובדי הרשויות, לא בכל הרשויות אפשר ליישם המלצה זו, המשטרה

 : עזריאל ממרכז השלטון המקומי יש שתי בעיות בנושא זה

מרכז השלטון המקומי מעוניין בהענקת סמכויות שיטור מסוימות לפקחי הרשויות , ראשית •

הקושי של הפקח , למשל.  זמן רב לתשובת המשרד לביטחון הפנים בנושא זה ומחכה2,המקומיות

 . באכיפה מתעורר אפילו אם השוטר והפקח אינם באותה הניידת

תכננה לרכוש כמה , למשל, עיריית הרצלייה. למשטרה חסר תקציב לסיורים משותפים, שנית •

 3.ים לסיורים אלואולם המשטרה לא יכלה להקצות די שוטר, ניידות לסיורים משותפים

 4מאבטחיםשומרים ו .1.4

על המאבטחים במועדונים מוטלת האחריות למנוע התפרצויות אלימות ולטפל במהירות , לפי ועדת עמית

 :הנושא בעייתי מכמה סיבות, ואולם. וביעילות באירועי אלימות

סוגי שמירה (רוב המאבטחים אינם עוברים את הליך הרישוי הנדרש בצו שירותי שמירה  •

שתפקידה , ואינם מגיעים לוועדה המיוחדת במשרד המשפטים, 1972–ב"התשל, )עונים רשיוןהט

שהוקמה מכוח חוק , הוועדה פועלת במסגרת מחלקה במשרד המשפטים; להעניק רשיון כזה

המסדיר את פעילות החוקרים הפרטיים , 1972–ב"התשל, חוקרים פרטיים ושירותי שמירה

 תהוועדה מוסמכת להעניק ולחדש ארבעה סוגי רשיונו. רהבישראל ואת פעילות חברות השמי

רשיון משרד לשירותי ) ג(; רשיון מארגן שמירה) ב(; רשיון שומר) א: (בתחום שירותי שמירה

 . רשיון תאגיד לשירותי שמירה) ד(; שמירה

פי רוב רק כאשר הם -ועל, עושים זאת בכתב בלבד, המעטים שמבקשים את אישור הוועדה •

 ;ת נשק בעת מילוי תפקידםמבקשים לשא

                                                 
 .2007 בנובמבר 1, שיחת טלפון, ל וממונה ביטחון ושעת חירום במרכז השלטון המקומי"המשנה למנכ,  שרון עזריאל 1
 .הפקח אוכף את חוקי העזר של הרשות המקומית בלבד ואין לו סמכויות של שוטר  2
 .2007 בנובמבר 1, שיחת טלפון,  וממונה ביטחון ושעת חירום במרכז השלטון המקומיל"המשנה למנכ,  שרון עזריאל 3
 ".מאבטחים"ו" שומרים" יש ערפול מסוים בין המושגים  4
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 מרכז המחקר והמידע

 ;קורסים או השתלמויות למאבטחים אינם מתקיימים •

 .     תפקידםלביצועמהותיות הדרושות להם  סמכויות חוקיות לא ניתנותלמאבטחים  •

 :ועדת עמית המליצה

 ;כנדרש בצו האמור, שומריםלהפעיל באופן סדיר את הוועדה המאשרת  •

ידי מחלקת האבטחה במשטרת -ה ייקבעו על שיועברו בשהתכנים, מערכת הכשרהלהקים  •

 ; ישראל

שימוש בכוח וחיפוש בכליו של אדם ועל גופו , מעצר, לתת בידי מאבטח מורשה סמכויות עיכוב •

 . ואת הסמכות להחרים כלי מסוכן

  – המלצותיישום ה

 במשרד שמירה לא עלה בידינו לבחון את פעילות המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי  •

  5.ידוע כי בעבר לא כל אדם שהועסק בשמירה קיבל בפועל רשיון, אולם כאמור, פטיםהמש

ספר -ם של המשטרה הכינה תוכנית הכשרה של חמישה ימים לבתי"מחלקת האבטחה באג •

 2007 במרס 8עד . ת"להכשרת מאבטחים אשר קיבלו תו תקן של המשטרה ושל משרד התמ

ם מציינת כי יישום המלצה זו "לקת האבטחה באגמח.  מועדונים מאבטחי316- הכשרה ליתנהנ

העלות הגבוהה יחסית של ההכשרה וחוסר , תחלופת המאבטחים הרבה: לּווה בבעיות אחדות

 .הנכונות של בעלי המועדונים לשלם בעבורה

 מסמיך את השר לביטחון הפנים, 2005–ה"התשס, חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור •

 . עיכוב וכיוצא בזה, דרישת הזדהות, כויות אבטחה כגון חיפושלהעניק למאבטחים סמ

, לכל עובד ביטחון בדיסקוטק, מכוח החוק האמור,  העניק השר לביטחון הפנים2006 ביוני 4-ב

סמכויות , )מקום בילוי(במקום שנמכרים בו משקאות משכרים ובמקום שנערכים בו מופעים 

 בעת הכניסה(סמכויות אלו נוגעות לעריכת חיפוש  6.שהפעלתן נעשית במדרג, סוימותביטחון מ

הוא רשאי , אם המאבטח אינו מצליח לערוך חיפוש, פי החוק-על. ללא צו שופט) למקום הבילוי

    7.עד בואו של שוטראת האדם כניסה ולעכב למנוע 

 סלקטורים .1.5

סינון , ת עמיתלפי ועד.  הליך מקובל ברחבי העולםהוא") סלקציה("למועדונים הליך סינון הכניסה 

חוק איסור הפליה ואולם , גורמים שליליים ומניעת כניסתם למועדון הכרחיים למניעת אלימות

חושף את , 2000–א"תשסה, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, במוצרים

 .הסלקטורים לתובענה משפטית עקב פעילותם ופוגע במוטיבציה שלהם לבצע את תפקידם כראוי

                                                 
 .2005 ביולי 10, כתבה שלי לוי, "מאפייני ההעסקה של עובדי שמירה ואבטחה בישראל",  מרכז המחקר והמידע של הכנסת 5
 .המוסמך לכךקצין משטרה עניק סמכויות לכל מאבטח שקיבל אישור על כשירותו מפנים ההשר לביטחון ה, למעשה  6
ראו ילקוט הפרסומים ; 2007 בנובמבר 4, שיחת טלפון, הלשכה המשפטית של המשרד לביטחון הפנים, ד עודד ברוק" עו 7

  .3888עמוד , 2006 ביוני 25 מיום 5544



 

 
   6 מתוך 6עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 :ועדת עמית המליצה

שיבהיר את הנושא וייתן לסלקטורים סמכות למנוע כניסת , להוסיף סעיף בחוק האמור •

אנשים , שיכורים, לדוגמה(גורמים שנדמה שהם עשויים לסכן את שלום הציבור במועדונים 

קטינה , למשל(או שראוי שלא ייכנסו למועדונים ) אלימים מוכרים ואנשים בעייתיים אחרים

 ;)ן מבוגריםבמועדו

 ;ידי המשטרה-להכשיר את הסלקטורים הכשרה מקצועית על •

 . שנים ומי שהוא בעל רישום פלילי לא יוכל לשמש סלקטור21לקבוע שמי שטרם מלאו לו  •

,  צריך להיבחן מול חוקים קיימיםכולו" סלקציה"ונושא ה, שינויי חקיקה טרם נעשו – יישום ההמלצות

בשירותים ובכניסה למקומות בידור , במוצריםו החוק למניעת הפליה חופש העיסוק א: יסוד-כגון חוק

 .2000–א"תשסה, ולמקומות ציבוריים

לא , מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי"האמור קובע כי חוק ה

יה ינט, מין, ארץ מוצא, לאום, דת או קבוצה דתית,  מחמת גזע...יבמתן הכניסה למקום הציבור... יפלה

החוק אינו מונע מסלקטורים ,  כלומר."מעמד אישי או הורות, השתייכות מפלגתית, השקפה, מינית

 באופן החוק מנוסח,  לדברי ניצב בדימוס אריה עמית8.למנוע כניסת בליין אלים או אדם הידוע כבעייתי

  9. מסוימיםבמקרים" סלקציה"יאפשר ויש מקום לחדד אותו כך שכן , כללי מדי

 בעלי המועדונים ומנהליהם .1.6

לבין מועדון שבהנהלתו נמצאים , ידי מנהל שומר חוק-על, יש הבדל גדול בין מועדון המנוהל כחוק

בעלי רישום (יש לא מעט מועדונים אשר הבעלים או המנהלים שלהם הם עבריינים . םיגורמים עבריינ

 .פשעאו שיש לגביהם מידע מודיעיני הקושר אותם לעולם ה) פלילי

 :ועדת עמית המליצה

מנהלו , המשטרה והרשות המקומית יפעילו כל כלי מודיעיני נדרש כדי לוודא כי בעל מועדון •

 .או שותף בו לא יהיה עבריין או בעל עבר פלילי

 .ם ייסגר לאלתרימועדון אשר יש לו קשר כלשהו עם גורמים עבריינ •

 מערך הרישוי של מחלקת האבטחה .למעשה תו מבוצעאלו ותהמלצ,  לפי המשטרה– יישום ההמלצות

אם עולה . למנהליו ולמוכרי המשקאות בו יש עבר פלילי, ם של המשטרה בודק אם לבעלי המועדון"באג

 .   1968–ח"התשכ ,פי חוק רישוי עסקים-סגירתו נעשית על, צורך לסגור את המועדון בשל ממצא כזה

                                                 
 . 2007 ביולי 2, במשרד המשפטים) ייעוץ(קת ייעוץ וחקיקה מחל, ד אריאל כאהן" על בסיס שיחה עם עו 8
 .2007 בנובמבר 1, שיחת טלפון,  ניצב בדימוס אריה עמית 9



 

 
   7 מתוך 7עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 רשיון להפעלת מועדון .1.7

וגם אינדיקציה , של חוק וסדרו על המועדון היא בסיס לאווירה עמידה בכל הדרישות שהוטל

האווירה במועדון שקיבל רשיון שונה לחלוטין מהאווירה . להתנהלותם של בעלי המועדון ומנהליו

אביב נוהלו - בתל המועדונים144- מ77הוועדה מצאה כי . במועדון שאינו ממלא את התנאים שהוצבו לו

 .רק לארבעה היה רשיון תקף,  מועדונים בחיפה65-מ. ללא רשיון לניהול עסק

, שמקומות בילוי רבים אינם עומדים בדרישות ייעוד הקרקעבעיה נוספת בתחום רישוי העסקים היא 

   .ולכן אינם יכולים לקבל רשיון גם אם מולאו יתר התנאים לקבלתו

 :ועדת עמית המליצה

הצורך בשינוי ייעוד הקרקע או  ורק –לאפשר למועדון אשר עומד בכל דרישות הבטיחות  •

 לקבל היתר זמני –בקבלת היתר לשימוש חורג בקרקע מונע ממנו לקבל רישוי להפעלתו 

 .תוך התחייבות לטפל בדרישות דיני התכנון והבנייה, לשנה

ובד בבד לפשט את ההליך לשינוי , לשקול להאריך את תוקף ההיתר האמור לעיל לשנתיים •

 ).בוועדה המקומית ובוועדה המחוזית לתכנון ובנייה(רג ייעוד או לאישור שימוש חו

לדברי מר . מהמשטרה נמסר כי משרד הפנים גיבש הצעה שתאפשר לפתור בעיה זו – יישום ההמלצות

עם חוק " התנגשות"ההמלצות לא בוצעו בשל , הממונה על רישוי עסקים במשרד הפנים, אשר גרנר

 . 1965–ה"התשכ, התכנון והבנייה

, 2006 בדצמבר לשר האוצרהגישה את המלצותיה ) ועדת הבר (בחינת רישוי עסקים בישראלועדה לוה

משכו ייעול תהליך הרישוי וקיצור ב, אכיפהב, לרישוי עסקים" מסלול ירוק"ביצירת , בין השאר,  ועסקה

 רשויות הרישוי ונותני האישורים להטיל קנסות מינהליים במקרים יהם שלתיוהסדרת סמכווב

בניגוד להמלצות ועדת   (200711 הממשלה אישרה את המלצות ועדת הבר בפברואר 10. לכךםמתאימיה

ידי שר הפנים דאז והשר לביטחון הפנים -ידי הממשלה במלואן אלא אומצו על-אשר לא אושרו על, עמית

 12.ולכן הן מחייבות את משרד הפנים, )דאז

  נהלייםיקנסות מ .1.8

. ת עונש מהיר ותכליתי על מנהלי עסקים המבצעים עבירותקנס מינהלי הוא כלי אכיפה המאפשר הטל

כיום . הוא מאפשר לרשויות האכיפה להימנע מלהיגרר לדיונים הנמשכים זמן רב בערכאות, כמו כן

 .  מועדונים אינם נמנים עם העסקים שלגביהם אפשר להטיל קנסות מינהליים

-והים על מנהלי מועדונים עקב איועדת עמית המליצה לאפשר הטלת קנסות מינהליים בסכומים גב

הפעלת מערכת -כגון אי(לבטיחות ולשמירת הנפש והרכוש , עמידה בדרישות הקשורות לביטחון

 ).'תקינות של דלת החירום או של תאורת החירום וכו-המצלמות ואי

                                                 
 .22–18ראו עמודים ; 2006 בדצמבר לשר האוצרהגישה את המלצותיה ) ועדת הבר (ועדה לבחינת רישוי עסקים בישראלוה  10
,  הודעות דובר משרד ראש הממשלה 11

htm.250507spokebiz//022007/Spokesman/Communication/PMO/il.gov.pmo.www://http , בפברואר 25מיום 
2007 . 

 .2007 ביולי 2, וןשיחת טלפ, במשרד המשפטים) ייעוץ(מחלקת ייעוץ וחקיקה , ד אריאל כאהן"  עו 12



 

 
   8 מתוך 8עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 .המלצה זו אינה מיושמת – יישום ההמלצה

 םמשרדי הממשלה הרלוונטיי:  הליך מורכביצירת מנגנון אכיפה באמצעות הטלת קנסות מינהליים היא

מציבים את התנאים הנדרשים בתקנות חדשות ומציינים לאילו סעיפי חקיקה ראוי שתהיה אכיפה 

  13.משרד המשפטים מתקין תקנות מתאימות בהתאם להמלצותיהם, לאחר מכן. מינהלית

 –ירות בתחום רישוי עסקים  עב–סביר כי בעבירות שבגינן המליצה ועדת עמית להשית קנסות מינהליים 

משרד הפנים והמשרד לביטחון הפנים הם שצריכים להמליץ למשרד המשפטים לאילו סעיפים ראוי 

 .שתהיה אכיפה מינהלית

רשויות של הסדרת הסמכות  לרבות ההמלצות בנושא 14,הממשלה אישרה את המלצות ועדת הבר, כאמור

  המלצות אלו מחייבות את15.ים במקרים מתאימיםנותני האישורים להטיל קנסות מינהלישל הרישוי ו

  16.משרד הפנים

  והפרדת שירותי הגברים משירותי הנשיםמצלמות שליטה .1.9

טובה של המתרחש במועדון ומחוצה לו מערכות טלוויזיה במעגל סגור מאפשרות קבלת תמונה , כיום

מאפשרות למנהלי , אחרים בצירוף אמצעים טכנולוגיים, מערכות אלו. בכל מזג אוויר ובכל תנאי ראות

ועדת עמית מצאה כי לא . לאתר מוקדי בעיות ולטפל בהם מייד עם התהוותם, המועדון לשלוט במתרחש

 .בכל המועדונים הותקנו מערכות טלוויזיה במעגל סגור

 :ועדת עמית המליצה

, לחייב את כל המועדונים להתקין מערכות צילום והקלטה שיציגו את הנעשה בכל המועדון •

 .ביציאות ובסביבה הקרובה, בכניסות, וצה לומח

לחייב את מנהלי המועדונים למנות אדם שתפקידו היחיד הוא צפייה במסכי הטלוויזיה  •

שליטה בנעשה ושיגור אנשי צוות לטיפול מיידי באירועים שנדרשת בהם , בשעות הפעילות

 . התערבות

 .שך שבוע ימיםלחייב מנהלי מועדונים לשמור את החומר המצולם והמוקלט למ •

 . להפריד בין שירותי הגברים לשירותי הנשים ולהציב מצלמות מול הכניסה לחדרי שירותים •

במקומות בילוי בתפוסה של   מתנה המשטרה קבלת רשיון עסק2006מאז פברואר  – יישום ההמלצה

תי גם הפרדת שירו. כגון מגרש החנייה,  איש בהצבת מצלמות אבטחה בנקודות רגישות100-מעל ל

במקומות בילוי חדשים , לפי המשטרה. הגברים משירותי הנשים היא כיום תנאי לקבלת רשיון עסק

לצורך . אולם הבעיה היא במקומות בילוי במבנים קיימים, חדרי השירותים אכן מתקיימתהפרדה זו של 

                                                 
 .2007 ביולי 2, שיחת טלפון, במשרד המשפטים) ייעוץ(מחלקת ייעוץ וחקיקה , ד אריאל כאהן" עו 13
, הממשלה- הודעות דובר משרד ראש 14

htm.250507spokebiz//022007/Spokesman/Communication/PMO/il.gov.pmo.www://http ,25 2007 בפברואר . 
 .22-18עמודים , 2006 בדצמבר לשר האוצרהגישה את המלצותיה ) ועדת הבר (ועדה לבחינת רישוי עסקים בישראלוה דוח  15
 .2007יולי  ב2, שיחת טלפון, במשרד המשפטים) ייעוץ(מחלקת ייעוץ וחקיקה , ד אריאל כאהן"  עו 16



 

 
   9 מתוך 9עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

יב סדרן דרישה להצ. פיקוח על ההפרדה בחדרי השירותים במועדונים במבנים הקיימים יש צורך בסדרן

 .תקציב נוסףויידרש לכך , תחייב פיקוח של הרשויות ושל המשטרה

 כיבוי אש .1.10

עלול להפוך למלכודת אש אם אין נוקטים את אמצעי , חושים-חלקם קהי, מועדון שבו מאות אנשים

 .ידי שירותי הכבאות וההצלה-הבטיחות הנדרשים על

ר באופן מיידי מועדון מסוכן מבחינה ועדת עמית המליצה להעניק למפקד כיבוי והצלה סמכות לסגו

 . סמכות המוקנית למפקד משטרה–באמצעות צו סגירה מינהלי , בטיחותית

אין לשירותי הכבאות וההצלה סמכות לסגור בהליך מינהלי . המלצה זו אינה מיושמת – יישום ההמלצה

הצלה מעוניין לסגור כאשר מפקד כבאות ו. ובכלל זה מועדונים מסוכנים מבחינה בטיחותית, עסק כלשהו

 17.הוא ממליץ לרשות המקומית לפעול לסגירתו, מועדון בנסיבות כאלה

ובמהלכם העסק , הליכים משפטיים לסגירת עסק מסוכן נמשכים חודשים רבים, לפי דוח ועדת עמית

  .ממשיך לפעול

 .המלצותיהמומלץ לבחון אם נושא אפשרויות האכיפה של מפקד כיבוי והצלה עלה בדיוני ועדת הבר וב

 הספר-שעת חינוך בבתי .1.11

הוועדה ראתה בשיעורים אלו כלי מצוין . במערכת החינוך שיעורים קבועים בענייני חברה וחינוך כלליים

 . להעברת מסרים הקשורים לתרבות הפנאי

יתרכזו שיעורי החינוך והחברה , בעיקר לקראת החופשות, הוועדה המליצה כי לפחות פעם בחודש

 .ם לפנאי ויעסקו בנושאים של אלימות ושל נזקי הסמים והאלכוהולבעניינים שקשורי

הביניים והחטיבות -בעקבות המלצות ועדת עמית שלח משרד החינוך לכל חטיבות – יישום ההמלצה

, יסודיים מסמך המדגיש היבטים של החוק הנוגעים לאלימות באזורי הבילוי-הספר העל-העליונות בבתי

 186כי יש להציג בשיעורים את סעיף , בין השאר, במסמך זה נכתב.  בנושאוהציע מערכי שיעור העוסקים

 כמה מוצעים גםהספר -במסמך שנשלח לבתי. העוסק בהחזקת אגרופן או סכין שלא כדין, לחוק העונשין

   18.נושאים לדיון בכיתה

שיעורי הספר שני -ח יתקיימו בכל בתי"הלימודים תשסהוחלט במשרד החינוך כי משנת , נוסף על כך

רגשית וחברתית , בשיעורים אלו תתאפשר עבודה אישית. שעת כישורי חיים ושעת חברה: חינוך

לשיעורים .  שיח מהותי בנושא התנהגויות מסוכנותויתקיים, שמטרתה לחנך לניצול נכון של שעות הפנאי

    19.הנושאים שיידונו בהם במהלך השנהומפורטים בו , אלו נכתב מערך שיעור מובנה

                                                 
 .2007 ביוני 11, שיחת טלפון, דובר שירותי כבאות והצלה,  משה מוסקו 17
נתקבל . יסודיים-הספר העל-הביניים ומנהלי החטיבות העליונות בבתי- מסמך שנשלח ממשרד החינוך למנהלי חטיבות 18

המינהל הפדגוגי , לוגי הייעוציהשירות הפסיכו, ראש תחום מניעת אלימות ופיתוח כישורי חיים, במכתב מאת אלה אלגרסי
 .2007 במרס 19, במשרד החינוך

, המנהל הפדגוגי במשרד החינוך, השירות הפסיכולוגי ייעוצי, ראש תחום מניעת אלימות ופיתוח כישורי חיים,  אלה אלגרסי 19
 . 2007 במרס 19, מכתב
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 מרכז המחקר והמידע

 ת הוריםויירס .1.12

והם , יש ערים שבהן התארגנו הורים מודאגים במסגרת המשמר האזרחי או במסגרת עירונית אחרת

והוועדה , לסיורים אלו השפעה ממתנת על הנוער המבלה. שבוע באזורי הבילוי שבעירם-מסיירים בסופי

 .בירכה על כך

, ישראל והרשויות המקומיותועדת עמית המליצה לספק לסיירות ההורים חומר הסברה מטעם משטרת 

 .כדי שיחולק לבליינים צעירים ומבוגרים

והן , סיירות הורים אלו הן חלק מהמשמר האזרחי.  סיירות הורים14 היו 2007 במרס – יישום ההמלצה

, העוסקים, בפעילות משתלבים גם מתנדבים אחרים. השבוע-הבילוי בסופימשולבות בפעילות באזורי 

 .בעריכת בדיקות שכרות וכיוצא באלה, באכיפה, תיעת עבירובמנ, לצד פקחני נוער

המתנדבים עוברים הכשרה בסיסית . לסיירות ההורים ניתנות חוברות הסברה לחלוקה, לדברי המשטרה

גם אם . ולומדים על טיפולם של  המשטרה ושל גורמי הרווחה בנוער, כמו שאר מתנדבי המשמר האזרחי

ידי -אלא על) כמו מתנדבי המשמר האזרחי(אגף קהילה ומשטרה המתנדבים מגויסים שלא באמצעות 

 ".  סיירת הורים"מופץ להם בהליך הגיוס העלון , הספר-ועדי ההורים בבתי

 סרטוני הסברה במועדונים .1.13

הוועדה ראתה בהם במה . ברבים מהמועדונים מוצבים מסכי ענק שעליהם מוקרנים סרטונים שונים

בסכנת השימוש בסמים , ונים העוסקים בצורך למנוע אלימותשאפשר לנצלה והציעה להקרין סרט

 .סרטונים אלו יהיו חלק ממערכת הסברה כללית בנושא מניעת אלימות. ובנושא תאונות הדרכים

  : ועדת עמית המליצה

, הרווחה והתחבורה, הבריאות, בתיאום בין מערכות החינוך, להכין סרטונים קצרים •

 .תאימו להקרנה באווירה של מועדון שי–ל "המשטרה ומדור הסברה בצה

 . כניסוי, להקרין את הסרטונים בכמה מועדונים •

 .לחייב בעלי מועדונים להקרין סרטונים אלו במשך חמש דקות בכל שעה, אם יצליח הניסוי •

סרטונים כאלה ,  ושל ניצב בדימוס אריה עמיתמשטרהקצינים בשל ם  למיטב ידיעת– יישום ההמלצה

 .רנולא הוכנו ולא הוק

 מבצעי אכיפת תקנות התעבורה .1.14

 ך האלכוהוליזם לנפש נמושיעורו, שתיית משקאות אלכוהוליים רווחת פחות מבעולםבישראל אומנם 

 לצד גידול , עלייה בצריכת אלכוהול כחלק מתרבות הפנאייש אולם, יחסית למדינות מפותחות רבות

 20."מפותחתתרבות שתייה "שיש להן מהגרים של באוכלוסיות 

                                                 
 .2007 באוקטובר 14, כתב רועי גולדשמידט, כ נסים זאב"כ בני אלון וחה"מכתב לחה,  מרכז המחקר והמידע של הכנסת 20
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 מרכז המחקר והמידע

השבוע הנהיגה נעשית פרועה אף יותר -בלילות סופי. יגה פרועה נתפסה בוועדת עמית כאלימות בכבישנה

 מסקר שנערך בקרב הנוער התברר כי רבים .בין היתר בשל צריכת אלכוהול במקומות הבילוי, מהרגיל

 . ידי שוטר תנועה-מאמינים שסיכוייהם להיפגע בתאונת דרכים גבוהים מסיכוייהם להיתפס על

 .'ראו נספח ג, לתרשים המציג תוצאות מחקר בנושא שתייה ונהיגה בקרב מבלים בפאבים

 : ועדת עמית המליצה

כדי לבדוק את רמת , בעיקר בשעות הקטנות של הלילה, להפעיל את המשטרה באזורי הבילוי •

 . האלכוהול בדמם של נהגים ולאכוף את החוק ואת הסדר בכבישים

לבדיקה עצמית של הבליינים המסיימים , פעמיים-חד" נשיפונים"להציב ביציאות מהמועדונים  •

 .את הבילוי ומתכוונים לנהוג לביתם

מקניית משקה חריף במקומות הבילוי " נהגים תורנים"לחייב את מנהלי המועדונים לפטור  •

 .שבהם הכניסה מותנית בכך

 – ותיישום ההמלצ

שבוע והדבר נעשה כדבר - בסופיאגף התנועה במשטרה מתגבר את פעילותו באזורי הבילוי •

 תפסו שוטרי 2006בשנת . בפעילות זו נבדקים מאות נהגים ונתפסים עשרות שיכורים. שבשגרה

עד אמצע .  נהגים שיכורים1,050 שבוע-באזורי הבילוי ובסופי) היחידה המרכזית(אגף התנועה 

 . נהגים שיכורים באזורים אלו705 נתפסו 2007מאי 

תקנה פי -על. לשם אכיפת עבירת הנהיגה בשכרות" נשיפונים"ו "פיםינשו"ברשות המשטרה 

, אלכוהולג "מ 50 - של דם יש יותר מל" מ100 שיכור אם בכל נחשב נהג , לתקנות התעבורה169 

מודד את  "ינשוף"מכשיר ה .גרם אלכוהול- מיקרו240 -ליטר אוויר נשוף יש יותר מ 1-או אם ב

בעת הצורך . פלט מודפס שבו מצוינת רמת האלכוהולציא  ומוריכוז האלכוהול באוויר נשוף

ידי משרד -נבדקים ומאושרים עלמכשירים אלו . לבדיקת דםגם את הנהג שולחת  המשטרה

 21.המשפט לתעבורה- קבילות בבתי"ינשוף"ותוצאות בדיקת ה, הבריאות

" נשיפון"ה.  שבה שקית נשיפה ומבחנה עם חומר המגיב לנוכחות אלכוהולהוא ערכה" נשיפון"ה

" נשיפונים"השימוש ב. נוכחות אלכוהול אולם אינו יכול לקבוע את שיעור האלכוהול בגוףמזהה 

לכן . אינו מוסדר בחקיקה והוא משמש אינדיקציה לנוכחות אלכוהול באוויר נשוף ותו לא

 . המשפט-אינן קבילות בבתי" נשיפונים"תוצאות בדיקת ה

 38 היו ברשותה 2006ובמרס , "ינשוף" מכשירי 10 היו ברשות אגף התנועה במשטרה 2005בשנת 

 . נוספים" ינשוף" מכשירי 10 המשטרה מתכננת לרכוש 2007בשנת . מכשירים כאלו

 מהם נהגו 5,353- נהגים ונמצא ש30,000-כ" ינשוף" נבדקו באמצעות מכשירי ה2006בשנת 

אינם קבילים , שכאמור –" נשיפונים"נועה בודקים באמצעות בדרך כלל שוטרי הת. בשכרות

ואם , החשוד כנוהג בשכרות את נוכחותו של אלכוהול באוויר שנשף הנהג –המשפט -בבתי

                                                 
תאריך , asp.185_/12185_01/kitvey_et/persumim/il.gov.police.www://http,  אתר האינטרנט של משטרת ישראל 21

 .2007 ביוני 10: כניסה
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 יעדי אגף התנועה 22.המשפט-הטיפול בו נמשך באמצעים קבילים בבתי, התוצאה חיובית

 בדיקות באמצעות 50,000 הם 2007במשטרה לביצוע בדיקות נשיפה לנהגים ברחבי הארץ לשנת 

 כך נערך אגף התנועה להכשרת לצורך". ינשופים" בדיקות באמצעות 40,000-ו" נשיפונים"

 . פעמיים-שוטרים להפעיל את המכשירים ואת הערכות ולהצטיידות באביזרים נלווים חד

של יצוין כי הנתונים לעיל על בדיקות הנהגים למדידת נוכחות אלכוהול בדמם הם סיכום 

 . בדיקות שנערכו בכל רחבי הארץ ולא רק באזורי הבילוי

 בשנה החולפת. תופעה חמורה לא פחות מהנהיגה בהשפעת אלכוהול היא נהיגה בהשפעת סמים

. מעבדה ניידת לאכיפת הנושא, בסיוע הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול, רכשה המשטרה

ערכות אלו מאפשרות . דגימות רוקובערכות לזיהוי סמים ב" ינשוף"המעבדה מצוידת במכשיר 

, המשפט-ואף שתוצאותיהן אינן קבילות בבתי, זיהוי כמה סוגי סמים בתוך דקות אחדות

בדיקות (קביל  החשודים שצרכו סמים בטרם הטיפול הנהגיםהפעלתן היא כלי יעיל לאיתור 

ית באגף יצוין כי נושא איתור סמים באמצעות דגימת רוק נמצא בשלב של בחינה ראשונ. )דם

 .התנועה של המשטרה

מחשש שתפעול , לבדיקה עצמית של אזרחים" נשיפונים" אגף התנועה במשטרה מתנגד לחלוקת  •

מסקנה כזו עלולה . לא נכון של הערכה יוביל אזרחים למסקנה מוטעית שהם אינם שיכורים

בחגיגות  .טרידי שו-אם ייתפס על, לגרום לנהג שיכור לנהוג ברכב ולהביא להעלאת טענות שונות

לבדיקה " נשיפונים" חולקו באזורי בילוי אחדים 2007 בינואר 1השנה האזרחית החדשה  בליל 

 . אולם המשטרה לא השתתפה בכך, עצמית של הבליינים

ההמלצה לפטור את הנהג התורן מקניית משקה , עמיתלמיטב ידיעתו של ניצב בדימוס אריה  •

לא ברור לנו מי אמור להיות אחראי ליישם המלצה  .אלכוהולי בכניסה למקום הבילוי לא יושמה

 . הוראה כזאתזו וכיצד אפשר לאכוף 

 בגיריםלהפרדה בין קטינים  .1.15

ועדת עמית המליצה ליצור הפרדה מוחלטת בין מבלים קטינים ומבלים בגירים ולקבוע ימי בילוי נפרדים 

 . מנהל מועדון שלא יפעל להפרדה ביניהם ייענש. לנוער ולבגירים

הרשות המקומית היא האחראית להתוות למועדונים את סוג אוכלוסיית המבלים  – שום ההמלצותיי

גזרה שאין הציבור יכול לעמוד ולמעשה היא בבחינת , המשטרה מציינת כי קשה ליישם המלצה זו. בהם

ה כמו חייל ותלמידת כית(לדוגמה בשל הדרישה הבעייתית להפריד בין בני זוג שאחד מהם קטין , בה

 ).א"י

 גז הצחוק .1.16

תחמוצת החנקן תופסת , כאשר נעשה שימוש בגז). N2O(חנקן חמצני -הוא גז דו" גז הצחוק"הגז המכונה 

חולשה וחוסר השואף את הגז עלול לחוש . את מקומו של החמצן בדם ונפגעת אספקת החמצן למוח

                                                 
ובדיקת שתן , בבדיקת נשיפה ניתן לאתר נוכחות של אלכוהול בלבד, קת דם ניתן לאתר הן סמים והן אלכוהוליצוין כי בבדי  22

בדיקות דם ). בדיקות נשיפה ושתן(בדיקות החודרניות פחות לבצע את ההמשטרה , ככלל. מיועדת לאיתור סמים בלבד
 .רהכפי שנקבע בנוהלי המשט,  אפשריונערכות כשביצוע הבדיקות הללו אינ
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אם  .תמצאות והרגשת עילפוןחוסר ה, הזיות, מוטוריותהמיומנויות האיבוד האיזון ו, ברי גוףיתחושה בא

מיתרי בנחירי האף וב, ריאהה יש סכנה לפיצוצים ברקמות , הדחוס הגזהחומר נשאף ישירות ממכל

 .הקול

 שואפים את שבליינים מאחר ,מסוכנת מאודבשנים האחרונות בגז הצחוק במועדונים תופעת השימוש 

  23.ות הרפואיותבניגוד למקובל במסגר, 100%החומר ישירות מהמכל בריכוזים של 

ולהטיל על , כך שתיאסר מכירתו, ועדת עמית המליצה להכניס את גז הצחוק לפקודת הרוקחים

 . המשטרה להגביר את המאמץ המודיעיני לסיכול החדרת גז הצחוק למועדונים

 10-התקין ב, הרווחה והבריאות של הכנסת, באישור ועדת העבודה, משרד הבריאות –יישום ההמלצה 

שנכנס לתוקף  ,פי התיקון-על .2005–ו"התשס, )חנקן חמצני-גז דו(תקנות הרוקחים  את 2005בנובמבר 

נקבעו תנאים ו ,גז הצחוקהשיווק של על יבוא ויהעל , הוחמר הפיקוח על הייצורבין השאר , 2006בינואר 

  .לעשות כן ל משרד הבריאות" ממנכהיתרקבלת ל

מאסר מרבי של שישה חודשים , שדינה עשוי להיות קנס, יצוין כי הפרת תקנות אלו היא עבירה פלילית

 24.וסגירת העסק

 שעות פעילות המועדוניםאיסור מכירת אלכוהול ו .1.17

ועדת . פי רוב עד אור הבוקר-הפתוחים על, מעת לעת עולות הצעות להגביל את שעות פעילות המועדונים

אלא להשאיר את ההחלטה  לא ראתה לנכון להגביל בחוק את שעות בילוי הבגירים בישראל עמית

 :לגבי מועדוני נוער המליצה ועדת עמית. בעניין זה בידי ראשי הרשויות המקומיות

 . לפנות בוקר03:00לאסור מכירת משקאות חריפים  מהשעה  •

ההחלטה לגבי שעת הסגירה המדויקת נתונה בידי . לקבוע שעה שבה ייסגרו מועדוני הנוער •

 .ראשי הערים

. 1968–ח"התשכ,  לחוק רישוי עסקים11הוצע לעגן נושאים אלו בסעיף , משטרה לפי ה– יישום ההמלצה

 .לא הותקנו מכוחו תקנות בנושא זה, כמו כן. 2004 לחוק רישוי עסקים לא תוקן מאז ינואר 11סעיף 

06:00מועדון המיועד לקטינים לא יפעל מחצות ועד , כ יורם מרציאנו"של חה, 1395/17/לפי הצעת חוק פ

פיה לא תתאפשר כניסתם של -ועל, הפנים והגנת הסביבה הציעה נוסח אחר להצעת חוק זו ועדת 25.

עוד נקבע בהצעת החוק שעובדי המועדונים יוכלו לדרוש הצגת . 06:00קטינים למועדונים מחצות ועד 

ההצעה קובעת כי תיאסר מכירת , נוסף על כך. תעודה המעידה על גילו של המבקש להיכנס אליהם

 .03:00 לאחר השעה – לכל אדם ולא רק לקטינים –כרים משקאות מש

יהיה חלק מכירת אלכוהול ההיתר ל, כ אלכס מילר"כ גלעד ארדן וחה"של חה, 2816/17/לפי הצעת חוק פ

עבירה פלילית שהעונש ייחשב עובר  לא רשיוןבשימכור אלכוהול  מוצע כי אדם  על כךנוסף .רשיון עסקמ

                                                 
, משרד ראש הממשלה, הרשות הלאומית למלחמה בסמים 23

66=&pageid23=&catid4=asp?maincat.default/template/il.org.antidrugs.www://http  , 2003 ביוני 16מיום. 
 .60סעיף , 1981–א"התשמ, ]נוסח חדש[רוקחים פקודת ה  24
–ו"התשס, ) שעות סגירה של מועדונים ודיסקוטקים המיועדים לשימושם של קטינים–תיקון (הצעת חוק רישוי עסקים   25

 .2006 ביולי 19-הונחה של שולחן הכנסת ב, כ יורם מרציאנו"של חה, 2006



 

 
   14 מתוך 14עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

קצין של  רשיון עסק למכירת משקאות אלכוהוליים תחייב אישור קבלת. מאסר ת חצי שנעדבגינה 

 כמו .מהימנותו-איבשל עברו הפלילי או מלעשות כן מבקש אינו מנוע שהפקד ומעלה -משטרה בדרגת רב

.  למנוע את התופעה של מכירת אלכוהול פירטיתכדי,  מוצע כי תיאסר מכירת אלכוהול ברוכלותכן

ידי קצין -אושר עלי ש,היתר זמניפי -על תתאפשר רק וכיוצא בזהריים מכירה ברוכלות באירועים ציבו

    04:00.26 עד 22:00-ממוצע כי לא יתאפשר לקיוסק למכור אלכוהול  עוד .פקד ומעלה-משטרה בדרגת רב

תקנה בהרצליה יש . עיריית הרצלייה היא דוגמה לרשות שלטון מקומי שמצאה פתרון מסוים לבעיה

האיסור . 06:00 עד 22:00-מ, שישי ושבת, ת משקאות אלכוהוליים בימי חמישיאוסרת מכיר העירונית

ואינו מגביל את מכירת המשקאות בתוך מקומות ,  התעשייה בעירהחדש חל רק על קיוסקים באזור

" פיצוציות" אך לא ב– ששם הפיקוח רב יותר –בליינים קונים אלכוהול בתוך המועדונים ,  כלומר.הבילוי

ימצא עסק שימשיך למכור אם י המועדונים שהודיעה לקיוסקים באזורהעירייה  .וישבאזורי הביל

, המצוטט בידיעה בעיתון ,משטרהלפי גורם ב. ותרילסגבזמנים אלו היא תפעל ליים והואלכמשקאות 

 .  אכיפת התקנה יש ירידה משמעותית בשיעור האלימות באזורתחילתמאז 

לשם  .אלכוהול בערים אחרות ולהגיע לאזור הבילוי בהרצליהבליינים צעירים יכולים לרכוש , דא עקא

 התמודדות ארצית עם 27. ברחובאסור על צעירים לשתות אלכוהולהאפשרות ל כך נשקלת בהרצליה

 . תסייע לפתור טוב יותר בעיה זו, באמצעות חקיקה מתאימה, הנושא

 שווה סקירה מ–הגבלת שעות הפעילות ושעות הגשת האלכוהול במקומות בילוי  .1.17.1

על שעות הפעילות , לעתים של המדינה ולעתים של רשויות מקומיות במדינה, אחדות יש הגבלהמדינות ב

רוב המדינות שבהן נמצאו ב. המותרות של מקומות הבילוי ועל שעות המכירה של משקאות אלכוהוליים

, מסעדות, ברים( כגון סוג העסק , אחדיםעסק לפי קריטריוניםה בין בתי ההבחנכאלה יש הגבלות 

אמצע (פעילות הוימי ) שכונת מגורים, אזור מסחרי, מרכז העיר(מקום העסק , )מועדוני לילה וכדומה

 ).השבוע וסוף השבוע

 הטלת ,אכיפה מוגברת של ההגבלות על מקומות הבילויכגון ,  פעולות אחרות בעולם ננקטושונותבערים 

כדי , למשל הפיקוח המשטרתי, על אזורי בילויהגברת הפיקוח וסנקציות בגין חריגה מהתנהלות תקינה 

 .למנוע הפרות סדר של היוצאים ממקומות בילוי בשעת לילה מאוחרת

 שעות הגשת ,אך לא תמיד, לעתים. להלן מידע על שעות הגשת אלכוהול במקומות בילוי בערים בעולם

 28:האלכוהול זהות לשעות הפעילות של מקום הבילוי

שעות הגשה  הערות

 מקסימליות
 עיר

                                                 
כ אלכס "כ גלעד ארדן וחה"של חה, 2007–ז"התשס, )מכירת אלכוהולהגברת הפיקוח על עסקי (הצעת חוק רישוי עסקים   26

 .2007 ביולי 16-הונחה על שולחן הכנסת ב, מילר
 .2007 ביוני 25, הארץ ,"האם חוק היובש של הרצליה ימנע אלימות ",חרותי-רותי זינגר  27
 23, אורלי לוטן ודינה צדוקכתבו  ,"הגבלות על שעות הפעילות של מקומות הבילוי",  מרכז המחקר והמידע של הכנסת 28

 .2006במאי 
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

שעות הגשה  הערות

 מקסימליות
 עיר

כל ,  02:00 עד 10:00-מ מועדוני לילה ומועדונים, טברנות, מסעדות

 השבוע
 )קנדה(קלגרי 

כל , 03:00 עד 08:00-מ מועדונים ומסעדות , ברים

 השבוע 
 )קנדה(מונטריאול 

, 03:30 עד 11:30-מ מועדוני לילה

 שני עד שבתמ
 ) קנדה(הליפקס 

כל ,  02:00 עד 06:00-מ כל סוגי העסקים המוכרים אלכוהול 

 השבוע
-צותאר, וושינגטון(סיאטל 

 )הברית

כל , 02:00 עד 06:00-מ כל סוגי העסקים המוכרים אלכוהול

 השבוע
, קליפורניה(יסקו צפרנ-סן

 )הברית-צותאר

של בתי עסק אזורים שבהם מותרת פתיחה 

 בשעות מורחבות
,  02:00 עד 07:00-מ

 שבת עד שנימ
-צותאר, טקסס(אוסטין 

 )הברית

, לואיזיאנה(אורלינס -ניו  שעות ביממה 24 

 )הברית-צותאר

 עד 07:00-מ :שבתב  אישור מיוחד הבשבת מצריכפעילות ה

05:00 ; 

 07:00-מ: שני עד שישימ

  04:00עד 

-צותאר, אילינוי(שיקגו 

 )הברית

 ,  4:00 עד 08:00-מ )on premises(מקום אלכוהול לצריכה ב

 שבת עד שנימ
-צותאר, יורק-ניו(יורק -ניו

 )הברית

 ) סקוטלנד(אדינבורו    03:00 עד 11:00-מ מועדוני לילה

 שעות 24אפשר לקבל אישור לפתיחה 

 אולם האישור אינו נפוץ, ביממה
 נסגרים  05:00-ב

 מקומות הבילוי
 )דנמרק(קופנהגן 
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

  תמצית–המלצות ועדת עמית ויישומן  .2

יישום 

 ההמלצה
הגוף שאמור לטפל 

 נושאב
 הנושא המלצות הוועדה

 הכוח המבצעי

מיושם בכמה . 1

 . מקומות בילוי

הצעת חוק . 2

בנושא שוטרים 

בשכר מקודמת 

בוועדת הפנים 

והגנת הסביבה 

 .של הכנסת

, הכנסת, המשטרה

 השלטון המקומי 
  –הפעלת שוטרים בשכר במועדונים . 1

הצבת צוותי שוטרים ברמה מבצעית 

 אשכולות" ב,מ" כגון שוטרי יס,גבוהה

 ;)ולא שוטר בכל מועדון" (מועדונים

התשלום לשוטרים ייגבה מהמועדונים . 2

, "אגרת שיטור"ידי העיריות כ-על

 .והתמורה תועבר למשטרה

שוטרים 

 בשכר

הפעילות 

מיושמת 

 אך לא בקניונים

באזורי 

 .מועדונים

 המשטרה

 

 

 

פתיחת מרכז שיטור קהילתי במרכזי 

 . לדוגמה בקניונים, בילוי הומים אדם

 של המשמר במקום יהיו שוטר ומתנדבים

והם יתרמו לאבטחה ולמניעת , האזרחי

 .  האלימות

ידי מקומות - עלקים יהיה"מימון המש

 .הבילוי

מרכזי 

שיטור 

קהילתיים 

 ) קים"מש(

ה ההמלצ

 בכמה מיושמת

רשויות 

 .מקומיות

המשטרה והשלטון 

 המקומי
המשטרה והרשות המקומית ישתפו 

 .פעולה בסיורים באזורי הבילוי
צוותי סיור 

 משותפים

ברור מה לא . 1

היקף פעילותה 

 של הוועדה

המאשרת 

 .שומרים

הוכנה תוכנית . 2

; הכשרה

המשטרה נתקלת 

בקשיים 

, משרד המשפטים

המשרד , המשטרה

 לביטחון הפנים

הוועדה המאשרת ה סדירה של הפעל. 1

 ;שירותי שמירה

הקמת מערכת הדרכה ממלכתית . 2

שהתכנים שיועברו בה , למאבטחים

ידי מחלקת האבטחה של -ייקבעו על

 ; המשטרה

הסמכת מאבטחים מורשים לבצע . 3

לחפש , לעשות שימוש בכוח, עיכוב ומעצר

 מאבטחים



 

 
   17 מתוך 17עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

בקשיים 

 .יישומהב

השר לביטחון . 3

הפנים העניק 

סמכויות  

מסוימות 

 שקצין למאבטח

סמך משטרה מו

 .בדק ואישר

ל הגוף ולהחרים כלי מסוכן בכלים או ע

 .לצורך מילוי תפקידם

1 .× 

 

 
 

 לא ברור. 2-3

 

 

המשרד , משרד הפנים

, לביטחון הפנים

 משרד המשפטים

 

 

 

 

 המשטרה

 

להוסיף סעיף לחוק איסור הפליה . 1

בשירותים ובכניסה למקומות , במוצרים

, 2000–ס"תש, בידור ולמקומות ציבוריים

" סלקציה"שיבהיר את נושא ה

הסעיף ייתן למאבטחים . במועדונים

סמכות למנוע כניסתם של אנשים שנראה 

שהם מסכנים את שלום הציבור או שראוי 

אנשים , שיכורים(יורשו להיכנס שלא 

המוכרים כאלימים או קטינים במועדון 

 ;)מבוגרים

להכין תוכנית הכשרה מקצועית . 2

 ;לסלקטורים

 או בעל רישום פלילי 21אדם צעיר מגיל . 3

 .לא יוכל לשמש סלקטור

 סלקטורים

 הרישוי

√  
לטון והש(המשטרה 

 )המקומי

 

 

, המשטרה והרשות המקומית יוודאו. 1

, באמצעות הפעלת כל כלי מודיעיני נדרש

מנהלו או שותף בו אינו , שבעל מועדון

בעל רישום פלילי או אף בעל קשר (עבריין 

 ;)עם עולם הפשע

מועדון אשר יש לו קשר עם גורמים . 2

 .עבריינים ייסגר לאלתר

בעלי 

המועדונים 

 ומנהליהם

× 
משרד , משרד הפנים

 המשפטים
לפשט את הליך רישוי העסק וקבלת היתר 

חורג למועדון שעומד בכל דרישות 

 .הבטיחות

רשיון 

להפעלת 

 מועדון
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

× 
המשרד , משרד הפנים

, לביטחון הפנים

, משרד המשפטים

, השלטון המקומי

 המשטרה

לאפשר הטלת קנסות מינהליים גבוהים 

עמידה -על מנהלי מועדונים עקב אי

לבטיחות , בדרישות הקשורות לביטחון

 . שמירת הנפש והרכושול

- כגון איהקנסות יושתו בגין עבירות

תקינות -אי, הפעלת מערכת המצלמות

תקינות תאורת -דלת החירום ואי

 .החירום

קנסות 

 מינהליים

 בטיחות

1–2 .√ 
במקומות בילוי (

 איש 100 שבהם

 )לפחות

 

 

 

קשה לאכוף . 3

במקומות בילוי 

 .קיימים

 המשטרה

 

 

 

 

 

 

 

לחייב את כל המועדונים להתקין . 1

ם והקלטה שיציגו את מערכות צילו

ביציאות , בכניסות, הנעשה בכל המועדון

החומר . ומחוצה לו בסביבה הקרובה

 .המצולם יישמר למשך שבוע

לחייב בעלי מועדונים למנות אדם . 2

שתפקידו היחיד הוא  צפייה במסכי 

הטלוויזיה בשעות פעילות המועדון ושיגור 

אנשי צוות לטיפול באירועים לכשיידרש 

 .הדבר

לוודא שיש הפרדה ברורה בין שירותי . 3

הגברים לשירותי הנשים ולהציב מצלמות 

 .טלוויזיה מול הכניסה אליהם

מצלמות 

 שליטה

× 
משרד , משרד הפנים

 המשפטים
להעניק למפקד כיבוי האש סמכות לסגור 

כן מבחינה בצו מינהלי מועדון מסו

 . בטיחותית

 כיבוי אש

 חינוך והסברה

√ 
 

 משרד החינוך

ועדת עמית המליצה (

שגם המחלקות 

לחינוך ברשויות 

מועצת , המקומיות

התלמידים וועדות 

למען זכויות הילד 

לפחות פעם בחודש ובעיקר לקראת 

יעסקו שיעורי החינוך והחברה , חופשות

הספר בנושאים הקשורים לחינוך -בבתי

בשיעורים אלו יידונו נושאים כמו  . לפנאי

נזקי האלכוהול , תופעת האלימות

 .הצעות בילוי חלופיותוהסמים ו

שעת חינוך 

 הספר-בבתי
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

יהיו מעורבות 

 ).בפעילות זו

 

השלטון , המשטרה √

 המקומי
לקיים בערים נוספות את התארגנות . 1

שבה מסיירים הורים , "סיירת הורים"

 ; הבילוילבני נוער במקומות

, לספק לסיירות ההורים חומר הסברה. 2

 .שיחולק במועדונים

סיירת "

 "הורים

נדרש שיתוף פעולה  ×

של , של המשטרה

, משרדי החינוך

הרווחה , הבריאות

והתחבורה ושל מדור 

 .ל"הסברה בצה

להקרין סרטוני הסברה שיעסקו במניעת 

בסכנות הסמים והאלכוהול , אלימות

הסרטונים יוקרנו על . ובתאונות הדרכים

 .מסכי הענק הקיימים במועדונים רבים

, שיתקיים במועדונים אחדים, אם הניסוי

  לחייב מנהלי מועדונים להקרין –יצליח 

 .סרטונים אלו במשך חמש דקות בכל שעה

סרטוני 

הסברה 

 במועדונים

 מאבק בתאונות הדרכים

לא ברור ( √. 1

 )אם די בכך

2 .×  

המשטרה (

 )מתנגדת

3 .× 

ת התנועה באזורי להפעיל את משטר. 1 המשטרה

לבדוק , הבילוי בשעות הקטנות של הלילה

את רמת האלכוהול בדמם של נהגים 

 ;ולאכוף את החוק והסדר בכבישי האזור

פעמיים לבדיקת -חד" נשיפונים"להציב . 2

רמת האלכוהול לצורך בדיקה עצמית של 

 ;הבליינים המתכוונים לנהוג לביתם

לחייב את בעלי המועדונים שבהם . 3

ת משקה חריף היא תנאי לכניסה קניי

" נהגים תורנים"למועדונים לפטור 

 .מחובה זו

מבצעי 

אכיפת 

תקנות 

 התעבורה

 שונות

, משרד הבריאות √

 המשטרה
להכליל את גז הצחוק בפקודת . 1

 ;הרוקחות וכך תיאסר מכירתו לציבור

לנקוט מאמצים מודיעיניים ומבצעיים . 2

 גז הצחוק
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

תו של גז הצחוק באזורי למניעת הימצאו

 .הבילוי

שתי הצעות יש . 1

 .בנושא חוק
פי רוב -על. 2

ראשי הערים 

אינם סוגרים 

מועדונים בשעה 

 .מוקדמת

השלטון , הכנסת

 המקומי 

 

לאסור מכירת משקאות חריפים . 1

 ;03:00במועדונים ובפאבים מהשעה 

. לקבוע שעת סגירה למועדוני נוער. 2

-ההחלטה על השעה המדויקת תיקבע על

 .  ידי ראש עיר

שעות 

פעילות 

 המועדונים

× 
לא נקבע ברמה (

 )ארצית

, השלטון המקומי

 הכנסת
לקבוע חובת הפרדה מוחלטת בין מבלים 

, לדוגמה. בוגרים ובין מבלים קטינים

קביעת ימים נפרדים לנוער וימים אחרים 

 .לבגירים

הפרדה בין 

קטינים 

 לבגירים
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 קורותמ

 
 וחקיקהמסמכים 

 
נהל יהמ, ייעוציההשירות הפסיכולוגי , ראש תחום מניעת אלימות ופיתוח כישורי חיים, אלגרסי אלה •

 ;2007 במרס 19, מכתב, משרד החינוךהפדגוגי ב
 ;2006 בדצמבר לשר האוצרגש ו ה,)ועדת הבר (ועדה לבחינת רישוי עסקים בישראלוהדוח  •
,  באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה, על אימוץ דוח ועדת הברהודעת דובר משרד ראש הממשלה  •

htm.250507spokebiz//022007/Spokesman/Communication/PMO/il.gov.pmo.www://http ,
 ;2007 בפברואר 25מיום 

כ גלעד "של חה, 2007–ז"התשס, )הגברת הפיקוח על עסקי מכירת אלכוהול( חוק רישוי עסקים הצעת •
 ;)2816/17/פ (2007 ביולי 16-הונחה על שולחן הכנסת ב, כ אלכס מילר"ארדן וחה

 שעות סגירה של מועדונים ודיסקוטקים המיועדים לשימושם של –תיקון (הצעת חוק רישוי עסקים  •
1395/17/פ (2006 ביולי 19-הונחה של שולחן הכנסת ב, כ יורם מרציאנו"של חה, 2006–ו"התשס, )קטינים

(; 
באתר , הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול במשרד ראש הממשלה, מידע על גז הצחוק •

 האינטרנט
66=&pageid23=&catid4=asp?maincat.default/template/il.org.antidrugs.www://http  , 16מיום 

 ; 2003ביוני 
-הספר העל-הביניים ומנהלי החטיבות העליונות בבתי-מסמך שנשלח ממשרד החינוך למנהלי חטיבות •

 ;תאריך לא ברור, יסודיים
כתבו אורלי לוטן , "עילות של מקומות הבילויהגבלות על שעות הפ", מרכז המחקר והמידע של הכנסת •

 ;2006 במאי 23, קודינה צדו
כתבה שלי , "של עובדי שמירה ואבטחה בישראלמאפייני ההעסקה ", מרכז המחקר והמידע של הכנסת •

 ;2005 ביולי 10, לוי
 14, ועי גולדשמידטכתב ר, כ נסים זאב"כ בני אלון וחה"מכתב לחה, מרכז המחקר והמידע של הכנסת •

 ;2007באוקטובר 
 משטרת ישראל של אתר האינטרנט, "נשיפונים"ו" ינשופים"מידע על  •

asp.185_/12185_01/kitvey_et/persumim/il.gov.police.www://http , 2007 ביוני 10מיום ; 
 20, ל לאחר איסוף הסברים ונתונים מאגפי המשטרה הרלוונטיים" מלשכת המפכמכתב, משטרת ישראל •

 ;2007 ביוני 10- ו2007במרס 
 ;60סעיף , 1981–א"התשמ, ]נוסח חדש[פקודת הרוקחים  •
 
 
 

 שיחות טלפון וכתבות עיתונות, מכתבים
 
 ;2007 בנובמבר 4, שיחת טלפון, משרד לביטחון פניםבהלשכה המשפטית , ד" עוברוק עודד •
 ;2007 ביוני 25, הארץ ,"האם חוק היובש של הרצליה ימנע אלימות ",חרותי רותי-זינגר •
 4, 2007 ביולי 2, שיחות טלפון, במשרד המשפטים) ייעוץ(מחלקת ייעוץ וחקיקה , ד"כאהן אריאל עו •

 ;2007בנובמבר 
 ;2007 ביוני 11, שיחת טלפון, הצלהדובר שירותי כבאות ו, מוסקו משה •
 1, שיחת טלפון, ומיל וממונה ביטחון ושעת חירום במרכז השלטון המק"המשנה למנכ, וןעזריאל שר •

 ;2007בנובמבר 
 .2007 בנובמבר 1, שיחת טלפון,  ניצב בדימוס,עמית אריה •
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 תונים על אלימות במועדונים  נ– 1' נספח מס

תרשים זה . תלפי שעו, 2004במועדונים בשנת  להלן תרשים המציג את התפלגות עבירות האלימות
 .ודומים לו היו לפני ועדת עמית

עבירות אלימות - בני נוער לעומת בגירים 
במועדונים בשנת 2004
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שעת העבירה

בני נוער כמות העבירות
בגירים

 

שבהם , 04:00- ל24:00שניהם בין , עיון בתרשים מראה כי בקרב בני הנוער יש שני פרקי זמן עיקריים

 31(של בני נוער במועדונים  מכלל העבירות 57.40%בשעות אלו מתבצעות . מתרחשות עבירות אלימות

והיא מגיעה ,  רמת האלימות מתחילה לעלות22:00מהשעה , בקרב בגירים).  עבירות54תוך עבירות מ

 מכלל עבירות האלימות המבוצעות 31%-שהן כ,  עבירות141בשעות אלו מתרחשות . 02:00לשיא בשעה 

  עבירות264 (04:00- ל24:00ימות במועדונים בין  מכלל עבירות האל58%-כ, באופן כללי. ידי בגירים-על

  .  בגיריםידי-מבוצעות על)  עבירות456מתוך 

-מ. מגמהמצביעים על אותה ה,  לפי שעות2006התפלגות עבירות האלימות במועדונים בשנת נתונים על ה

ולאחר מכן יש ירידה במספר מעשי ,  יש עלייה במספר מעשי האלימות במועדונים02:00עד  22:00

 .  במספר העבירות בשעות השיא מצביעים על עלייה קלה2006נתוני . האלימות
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

  נתונים על עבירות סמים במועדונים– 2' נספח מס

תרשים זה . לפי שעות, 2004להלן תרשים המציג את התפלגות עבירות הסמים במועדונים בשנת 
 .ותרשימים דומים לו היו לפני ועדת עמית

עבירות סמים - בני נוער לעומת בגירים 
במועדונים בשנת 2004
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שעת העבירה

בני נוער כמות העבירות
בגירים

 

, בקרב בני נוער. מתרחשות בשעות הערב והלילה המאוחרותמהתרשים עולה כי עיקר עבירות הסמים 

 מכלל עבירות 52.77%המהוות ,  עבירות סמים19 (01:00- ל21:00נעברות בין עיקר עבירות הסמים 

 (04:00- ל24:00בקרב בגירים ניתן להבחין בעליות משמעותיות בין השעות ). הסמים של נוער במועדונים

  ). מכלל עבירות הסמים של בגירים במועדונים45.65%המהוות ,  עבירות סמים21

 . דומה לתרשים שלעיל, לפי שעות2006 במועדונים בשנת הסמיםהתפלגות עבירות  תרשים המציג את
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 3' נספח מס

יום המחויבות הוצגה בש, המדען ראשי ברשות הלאומית לבטיחות בדרכיםין ממצגת שהכלהלן תרשים 

 .2007 באוקטובר 16-ב, לבטיחות בדרכים שצוין בכנסת

28

שתייה ונהיגה בקרב שתייה ונהיגה בקרב : ": "תוצאות מחקרתוצאות מחקר
20052005  --  19931993בשנים בשנים " " המבלים בפאביםהמבלים בפאבים

אחוז הנוהגים בתדירויות שונות לאחר שתייה
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