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 תמצית

רת מסמך זה נכתב לבקשתו של חבר הכנסת אלכס מילר ועניינו סקירה משווה של תקני הצפיפות המות

 1.במקומות בילוי

במקרים מסוימים הצפיפות . אסונות במקומות בילויעולם מספר ברחבי הבשנים האחרונות התרחשו 

או אירוע  שפרצה במקום שריפהכגון )במקרים אחרים ו, אסוןההתרחשות הוגדרה כגורם העיקרי ל

  .וחומרת פגיעתם היא הוגדרה כגורם שהשפיע באופן מכריע על כמות הנפגעים( חירום אחר

יש , (וראו להלן -" מקדם התפוסה"המכונה ) במקומות בילוי בוחנים את תקן הצפיפות המותרתכאשר 

דרכי היציאה מספר  – במקומות בילוי לבטיחותהנוגעים  מרכזיים נוספיםהתייחס לשני פרמטרים ל

באשר נוספות במדינות בישראל ו בחקיקה ההוראות הקבועותיוצגו במסמך . ממקומות הבילוי ורוחבן

 .בישראל לנושא זהגורמי מקצוע של  קצרה תוצג התייחסותלאחר מכן ו לפרמטרים אלה

 :הבאיםהעיקריים מן המסמך עולים הממצאים 

 ( כמו גם היבטים נוספים של בטיחות במקומות אלה) במקומות בילוי מותרתסוגיית הצפיפות ה

חוק הבטיחות , 1968-ח"התשכ, חוק רישוי עסקים: בישראל בשלושה דברי חקיקה מוסדרת

תיקון ( )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר)בניה התכנון והותקנות  1962-ג"התשכ, במקומות ציבוריים

 . 2008-ח"התשס, (3' מס

 המקובל ( שטח רצפה לנפש בחדר או בחלק מבניין) מקדם התפוסה, נות התכנון והבניהבהתאם לתק

 . ר לאדם"מ 1בישראל עומד על 

  במקוםהאפשרי  המקסימלי התאם למספר המבליםבבתקנות אלה נקבע היציאה מספר דרכי: 

  יציאות 2איש יהיו  500-ל 50במקום היכול להכיל בין;  

  יציאות 3יהיו  1000-ל 500במקום היכול להכיל בין; 

 יציאות 4איש יהיו  1000-במקום היכול להכיל יותר מ. 

 .מטר 1.1לפחות של כל דרכי היציאה להיות רוחבן על 

 רשאית הרשות המאשרת במסגרת תהליך קבלת רישיון עסק , נוסף על התנאים הקבועים בחוק

מיוחדים לקבלת  בטיחות לקבוע תנאי( ועדת תכנון ובניה ומשרד הבריאות, אש-כיבוי, המשטרה)

 .בהתאם למאפיינים הספציפיים של העסק הרישיון

 מדינות שאר הב .הבטיחות במקומות בילוי הוא משטרת ישראל האחראי עלמרכזי הגוף ה, בישראל

 .במדינההכבאות  רשותבידי לרוב סמכות זו נתונה  ,שנבדקו במסמך

 מקדם , כלומר)רת בישראל תקן הצפיפות המות, בהשוואה ליתר המדינות שנבדקו במסמך

בהתאם . מחמיר יותר ולעיתים אף גבוה פי שניים ויותר מהמקובל באותן מדינות( האמור התפוסה

-בניו, באנגליה . הצפיפות המותרת במקומות בילוי במדינות אלה גבוהה יותר מאשר בישראל ,לכך

 0.65-ל 0.46וא נע בין ב ה"ואילו בארה ,ר לאדם"מ 0.5עומד על  מקדם התפוסהזילנד ובסקוטלנד 

  .בהתאם לגודל המבנה, ר לאדם"מ

                                                 

 .שאינם תחת כיפת השמיים, הכוונה למקומות בילוי סגורים 1
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  בשאר המדינות  זה הקייםבישראל דומה ל תקןה ,ורוחבן דרכי היציאה מהמבנהבאשר למספר

 .שנבדקו במסמך

  תפוסה המקדם קיימת חשיבות בשמירה על גורמי מקצוע העוסקים בנושא בישראל סבורים כי

תנאים אלה נקבעו בהתחשב בתרבות , לדבריהם. םקיימיהגבוה ועל שאר אמצעי הבטיחות ה

באמצעות קביעת מקדם תפוסה נמוך ) הצפיפות במקומות בילוי דלתהג כאשר ,הבילוי בישראל

 . באופן משמעותי את הסכנה למבלים תגביר (יותר

 רקע –צפיפות יתר במקומות בילוי  .1

אסונות אחת לכמה זמן בעקבות ציבורי בעולם במקומות בילוי עולה על סדר היום ה סוגיית הצפיפות

או שהיקף חומרתם , צפיפות יתרכתוצאה מבין האסונות המוכרים שנגרמו באופן ישיר . במקומות אלה

 2003מנוסת הבהלה במועדון לילה בשיקגו בשנת ניתן למנות את , גדל באופן משמעותי בעקבות הצפיפות

שבה , 2004איירס שבארגנטינה בשנת -וסשריפה גדולה במועדון בבואנ; אדם-בני 21שגרמה למותם של 

 150-שבה נספו יותר מ, 2009ושריפה במקום בילוי בעיר פרם שברוסיה בדצמבר ; אדם-בני 194נהרגו 

אולם בשני , אומנם הוגדרה השריפה כגורם העיקרי לאסון בשני האירועים האחרונים. אדם-בני

, טחהיהמבלים לא הספיקו לצאת מהם בב ועקב כך רבים מן, המועדונים היתה צפיפות גדולה במיוחד

 2.דבר שהוביל לעלייה משמעותית במספר הנפגעים

 בו ,1995בפסטיבל המוסיקה שנערך בערד בשנת  בישראל אירע אסון במקום בילוי עקב צפיפות יתר

מחקירת האירוע עלה כי להופעה נמכרה כמות כרטיסים . נוער בהופעת רוק-נמחצו למוות שלושה בני

 מותם של בנילדבר שגרם לצפיפות רבה בתוך המתחם ו, ידי המשטרה-על השאושר המכסהמגדולה 

  3.נוערה

הרבה מעבר , כמה מועדונים שהכילו מספר רב של מבלים משטרת ישראלבחודשים האחרונים סגרה 

  4.פי חוק-למה שהותר להם על

ל מבלים במקום סגור עלול כאשר מספר גדול ש, הצפיפות עשויה לכשעצמה להיות הגורם המרכזי לאסון

, במקרה של גורם אחר לאסון. למחסור באוויר ובסופו של דבר גם להימחצות של מבלים, לגרום לדוחק

אסון ועל בעל כמות הנפגעים  צפיפות מוגדרת פעמים רבות כגורם המשפיע במידה ניכרתה, כגון שריפה

 5.םגיעתחומרת פ

הצפיפות תקן : עשות בשני היבטיםיצריכה לה מות בילויסוגיית הבטיחות במקוה ממצה של בחינ, לפיכך

. לית המותרת במבנה ואפשרות המילוט הבטוחה של המבלים בעת אירוע המחייב פינוי מיידיאהמקסימ

, רוחבן, מספר דרכי היציאה מהמבנהאת התקינה הנוגעת לגם יש לבחון , זהאחרון באשר להיבט 

                                                 

2 http://edition.cnn.com/2009/WORLD/americas/08/19/argentina.club.deaths/index.html 
 htmlhttp://en.rian.ru/russia/20091209/15716586.9 -ו  
 .2010בפברואר  14: תאריך כניסה  
. 2010במרץ  3: תאריך כניסה, YNET, "בעלי תפקידים הורשעו בגרימת מוות ברשלנות 5: אסון ערד", שמעון איפרגן 3

131288,00.html1-http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L . 
בפברואר  15: תאריך כניסה, עכבר העיר, אביב-סוף שבוע ללא מסיבות בתל: המשטרה נגד המועדונים", נטע אלכסנדר 4

2010. ,.aspxhttp://www.mouse.co.il/CM.articles_item,778,209,43853 ,אביב נסגרו -מועדונים בתל", אבי כהן-ו
 .html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.3525316,00. 2010בפברואר  15: תאריך כניסה, "בגלל צפיפות יתר

: ות בטוחה במהלך בילויים של עיריית לונדוןמתוך חוברת קווים מנחים להתנהג   5
-AFBF-4182-9F8E-http://www.cityoflondon.gov.uk/NR/rdonlyres/E4E0FE3A

PF_safer_nightlife.pdf31C83E74C03A/0/SS_LD , 2010בפברואר  14תאריך כניסה . 22עמוד . 

http://edition.cnn.com/2009/WORLD/americas/08/19/argentina.club.deaths/index.html
http://en.rian.ru/russia/20091209/157165869.html
http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-1131288,00.html
http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,778,209,43853,.aspx
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3525316,00.html
http://www.cityoflondon.gov.uk/NR/rdonlyres/E4E0FE3A-9F8E-4182-AFBF-31C83E74C03A/0/SS_LDPF_safer_nightlife.pdf
http://www.cityoflondon.gov.uk/NR/rdonlyres/E4E0FE3A-9F8E-4182-AFBF-31C83E74C03A/0/SS_LDPF_safer_nightlife.pdf
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יש לבחון , כמו כן. רוחב המסדרונות המובילים החוצה ועוד, המרחק בין יציאות החירום אל מחוץ לבניין

עמידותם , אמצעי כיבוי האש במתחם: את שאר האמצעים הקשורים באופן מובהק לבטיחות אש כגון

 . של חומרי הבנייה לשריפה ועוד

: בשלושה פרמטרים מרכזייםכאמור תמקד ממסמך זה , ת בטיחות מבניםבשל רוחב היריעה בסוגי

. ורוחבןמהם  מספר דרכי היציאה ,(תפוסההמקדם )במקומות בילוי המקסימלית המותרת  צפיפותה

 .דרישות הבטיחות יוצגו בקצרה ובהקשר הישראלי בלבד יתר

הנמדד במטר רבוע לנפש , "מקדם התפוסה"התפוסה המקסימלית המותרת במקום מוגדרת באמצעות 

גודלו של הבניין והשימוש שנעשה  -עיקריים  נקבעת בהתאם לשני משתניםתפוסה זו  6.(ר"מ -להלן )

 מספר דרכי היציאה. (ועודתעשייה , כלא-בית, חולים-בית, וךמוסד חינ, מגוריםמבנה ל, מקום בילוי) בו

 . מהמבנה נגזר ממקדם התפוסה שנקבע לאותו מבנה

 המצב החוקי בישראל .2

, חוק רישוי עסקים: עיקריים בשלושה דברי חקיקהבישראל סוגיות הבטיחות במקומות בילוי מוסדרת 

בקשה )בניה והתכנון הותקנות  1962-ג"התשכ, חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, 1968-ח"התשכ

 . 2008-ח"התשס, (3' תיקון מס( )תנאיו ואגרות, להיתר

שלום , ביניהן, קובע כי כדי להבטיח מספר מטרות 1968-ח"התשכ, לחוק רישוי עסקים( א)1 סעיף

שר הפנים רשאי לקבוע בצווים את העסקים , במקום העסק או בסביבתו השוהיםתם של הציבור ובטיחו

תקנות  7כי שר העבודה רשאי להתקין לעסקים טעוני רישוי ,לחוק קובע( א)א11סעיף . טעונים רישויה

ראש אגף רישוי עסקים , לדברי מר אשר גרנר. בעניין בטיחותם של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו

  8.מעולם תקנות מכוח חוק זה לא הותקנו, רחצה במשרד הפניםואתרי 

שר הייעצות עם בהת, קובע כי שר הפנים 1962-ג"התשכ, לחוק הבטיחות במקומות ציבוריים( א)2סעיף 

או  המיועדים לכך אולמותב המתקיימות "אסיפות"רשאי להתקין תקנות בדבר בטיחות ב  , לביטחון פנים

בין , על התקנות להתייחס .9(מועדוני בילוי נחשבים כאולמות אסיפה, יננוכאשר לעני) במקומות אחרים

 ותהצגת מודעלו ,של הרשאים להיכנס למקום האסיפה בשים לב לשטחו יהמקסימאלמספר ל, השאר

הבטיחות  הותקנו תקנות זהמכוח חוק  10.לאחרות הנוגעות לבטיחות הקהודעות וממספר זה בדבר 

לא  םעם מושבי, ועמקום אסיפות קבב"הקובעות כי , 1989-ט"התשמ, (אסיפות)במקומות ציבוריים 

 11".ר"מ 1-לא יפחת השטח לנפש מ, קבועים

( תנאיו ואגרות, בקשה להיתר)בתקנות התכנון והבניה תנאים אלה ותנאים נוספים נקבעו , עם זאת

כי מקדם נקבע  ,בכל הנוגע לצפיפות המותרת במקומות בילוי. 2008–ח "התשס, (3' תיקון מס)

. ר"מ 1באולם אסיפה ללא מקומות ישיבה הוא אדם אחד לכל  (ר לנפש"השטח במ, כאמור) התפוסה

                                                 

 .2008 -ח"התשס, (3' תיקון מס( )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר)תקנות התכנון והבניה : מתוך  6
, רטאולמות ספו, ביניהם אצטדיונים, עסקים לעינוג ציבורי, 1995-ה"התשנ, (עסקים טעוני רישוי)בהתאם לצו רישוי עסקים  7

: למידע נוסף ראו". טעוני רישוי"הם עסקים , מקום לעריכת מופעים ועוד, דיסקוטקים, תיאטראות וקולנועים
eida_clali/security/claliZehirut/Pages/rishyun_lesek.aspxhttp://www.police.gov.il/meida_laezrach/m . תאריך

 . 2010בפברואר  15: כניסה
 .2010בפברואר  17, שיחת טלפון, משרד הפנים, ראש אגף רישוי עסקים ואתרי רחצה, אשר גרנר 8
 .2010בפברואר  14, שיחת טלפון, משטרת ישראל, ראש מדור רישוי במחלקת אבטחה, עופר יצחק 9

 .5-4( א) 2סעיף , 1962-ג"התשכ, חוק הבטיחות במקומות ציבוריים 10
סעיף , מתמקד בעיקר במועדונים ובמקומות בילוי בו לא מוצבים כיסאות עוד יצוין כי מכיוון שמסמך זה. לתקנות 10סעיף  11

 .זה פחות רלוונטי לעניינו של המסמל

http://www.police.gov.il/meida_laezrach/meida_clali/security/claliZehirut/Pages/rishyun_lesek.aspx
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שטח פנים החדר או האולם הנמדד "כלומר , השטח הנמדד לחישוב זה הוא השטח נטו של אולם האסיפה

  12".בין הקירות

. שים הנמצאים במקוםמספרן נגזר מכמות האנ, (יציאות חירום) מן הבנייןבאשר לדרכי היציאה 

 :התקנות קובעות כי

 פתחי יציאה 2יהיו לפחות  - איש 500-ל 50בין  היכול להכילאולם ב בחדר או ; 

  פתחי יציאה 3יהיו לפחות  - איש 1000-ל 500בין  היכול להכילאולם בבחדר או;  

  פתחי יציאה 4יהיו לפחות  - ומעלהאיש  1000 היכול להכילאולם בבחדר או . 

רוחבה של דלת יציאה ממקום . יציאה נקבע בהתאם לשימוש שנעשה בבנייןדלת של כל רוחבה 

13.מטר 1.1 יהיהאיש  100לות בתפוסה העולה על ההתק
 

 :אלההוראות  שארבין ה, התכנון והבניה בתקנותעוד נקבע 

  14;מטר 1.3-ל 1.1רוחבו המינימאלי של הפרוזדור המהווה חלק מדרך היציאה יהיה בין  

 מטר 2.2ל פרוזדור היציאה יהיה לפחות גובהו ש ; 

  איש תותקן ידית בהלה המאפשרת פתיחה  100בדלת המשמשת ליציאה ממבנה שתפוסתו עולה על

  15 ;קלה ומהירה של הדלת במקרה חירום

 פרוזדורים ומדרגות ייבנו מחומרים העמידים , לחילופין. תותקן במקרים מסוימים דלת עמידת אש

   16;לאש

 מתזים לכיבוי אש כמות ומיקום. 

רשאית לקבוע הגבלות נוספות להבטחת " הרשות המאשרת", תקנותנוסף על התנאים הקבועים ב

הרשות "בודקים ארבעת הגופים המהווים את , בשלב זה 17.עסק רישיוןשלומם של המבלים במסגרת 

והם רשאים , את מאפייני העסק( ועדת תכנון ובניה ומשרד הבריאות, אש-כיבוי, המשטרה" )המאשרת

בכל הנוגע  18.לקבוע תנאים מיוחדים לקבלת הרישיון בהתאם למאפיינים הספציפיים של העסק

או  (הקבועים בחוק) על התנאים הבסיסייםלהוסיף במסגרת הרישיון המשטרה  רשאית, למקומות בילוי

 ,איש 100 תקנות התכנון והבניה קובעות כי במקום התקהלות בתפוסה העולה על: לדוגמה 19.לגרוע מהם

העסק ברישיון  ולמועדונים מסוימים נקבע, עם זאת .מטר 1.1דלת היציאה תהיה לפחות  רוחבה של

                                                 

 .מקדמי תפוסה - 3.2.12.2טבלה , ב"סימן י', פרק ב 12
 'סימן א', פרק ב 13
בחלק זה בתקינה אין הגדרה מפורשת לרוחב היציאות במועדונים או במקומות . 3.2.12.5טבלה , ב"סימן י', פרק ב 14

לחישוב זה . אלא נקבע כי רוחב היציאה יקבע בהתאם לסוג הבניין הדומה לו ביותר לפי המפורט בחוק, התקהלות
 . מטר 1.3 –ין מסחרי מטר ובני 1.1 –השתמשנו בבניין תעשייה 

 . 3.2.1.21סעיף ', סימן א', פרק ב 15
 .דקות 30קובע כי בדלת המותקנת במוצא אופקי תתקיים עמידות אש למשך ( 9) 3.2.5.2סעיף ', סימן ה', פרק ב: לדוגמה 16
, משרד הפנים, ראש אגף רישוי עסקים ואתרי רחצה, ואשר גרנר( א)3, 1968-ח"התשכ, חוק רישוי עסקים, ראו בין היתר 17

 .2010בפברואר  17, שיחת טלפון
 .שם 18
, מתוך אתר האינטרנט של משטרת ישראל 19

rity/claliZehirut/Pages/rishyun_lesek.aspxhttp://www.police.gov.il/meida_laezrach/meida_clali/secu . תאריך
 .2010בפברואר  16: כניסה

http://www.police.gov.il/meida_laezrach/meida_clali/security/claliZehirut/Pages/rishyun_lesek.aspx


 
   

 10 מתוך 6 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 2.2 אף מטר ובמקרים מסוימים 1.65רוחב דלתות היציאה יהיה לפחות  לפיהם, תנאים מחמירים יותר

 20.מטר ויותר

ראש , יצחק עופר ניצב-סגןטוען  ,יתרבהם סגרה המשטרה מועדונים עקב צפיפות שבהתייחס למקרים 

כי מועדונים רבים בישראל עוברים על החוק ומסכנים  ,21במשטרת ישראלבמחלקת אבטחה מדור רישוי 

הרבה מעבר למה שהחוק ורישיון העסק , את המבלים בכך שהם מכניסים כמות גדולה מאוד של אנשים

 22.שלהם מתיר

 סקירה משווה .3

הסדרת סוגית הצפיפות המותרת במקומות בילוי ברחבי  ובכלל זה ,הסדרת השמירה על שלום המבלים

בפרק . ולרוב מוסדרת במסגרת כללי בטיחות אש במקומות ציבוריים היא נרחבת ומקיפה ,העולם

 .מדינות בכמהשלושת הפרמטרים המרכזיים בנושא הנדון  תוצג ההסדרה שלשלפנינו 

 אנגליה .3.1

שמירה על ביניהן ה, ארבע מטרות מרכזיות בעונק( Licensing Act) 2003חוק הרישוי הבריטי משנת ב

היא באמצעות שמירה על כללי בטיחות אש במקומות  מימוש מטרה זואחת הדרכים ל. שלום הציבור

 . ציבוריים

 ,[The Regulatory Reform (Fire Safety) Order] 2005אש משנת צו הרפורמה הרגולטורית לבטיחות 

כל , בהתאם לצו. קשורים לבטיחות אש במקומות ציבורייםהוא הצו המסדיר את מכלול הנושאים ה

חייב לבצע הערכה של הסכנה לפריצת שריפה בו ולנקוט , אדם שמבנה ציבורי נמצא בתחום אחריותו

 23.בצעדים הדרושים כדי להבטיח את שלום הנמצאים בבניין במקרה חירום כזה או אחר

בקווים המנחים  מצויניםאלא , זה ים בצומספר דרכי היציאה ורוחבן אינם מעוגנ, מקדם התפוסה

בהתאם לקווים המנחים . מקומות בילוי, ביניהם, שרשות הכבאות פרסמה בנוגע למבנים ציבוריים

 24:הללו

  היינו פי שניים עד שלושה מכמות ד) ר לאדם"מ 0.5-ל 0.3מקדם התפוסה המקובל נע בין

  25.(ר"למ המבלים המותרת בישראל

 מספר דרכי היציאה : 

o יציאה אחת –איש  60עד  המכילקום במ ; 

                                                 

. 'ג 7סעיף , (1998ספטמבר )תנאים ( מופעים וירידים. )ט. א 7.7פריט . 1968-ח"לחוק רישוי עסקים תשכ 7תנאים לפי סעיף  20
במקרים רבים הוא מוחל גם על , ירידיםלמרות שתנאי זה נקבע ברישיון עסק של מופעים ו, יצחקעופר ניצב -לדברי סגן

 .מועדונים ומקומות בילוי אחרים
 .2010בפברואר  21, שיחת טלפון, משטרת ישראל, ראש מדור רישוי עסקים במחלקת אבטחה, עופר יצחק 21
, רישוי עסקים חוקמכוח , לדוגמה .סמכותה של המשטרה לסגור מועדונים עקב הצפיפות הרבה מעוגנת במספר חוקים 22

ניתן לשלול , (ר לאדם"מ 1במקרה של מועדונים מקדם התפוסה עומד על )גוף החורג מתנאי רישיון העסק , 1968-ח"התשכ
  .את רישיונו ולסגור אותו

, (Communities and Local Governments)אתר הממשלה הבריטית לקהילות ורשויות מקומיות  23
http://www.communities.gov.uk/fire/firesafety/firesafetylaw/ .2010בפברואר  22: תאריך כניסה. 

, חוברת קווים מנחים לבטיחות אש בבניינים ציבוריים 24
//www.communities.gov.uk/documents/fire/pdf/150955.pdfhttp: .2010בפברואר  23: תאריך כניסה. 

ר לאדם הוא "מ 0.5ר לאדם הוא בהופעות תחת כיפת השמיים ומקדם התפוסה של "מ 0.3פי רוב מקדם התפוסה של -על 25
 .במועדונים ובמקומות בילוי

http://www.communities.gov.uk/fire/firesafety/firesafetylaw/
http://www.communities.gov.uk/documents/fire/pdf/150955.pdf
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o  יציאות 2לפחות  –איש  240-ל 60בין  המכילבמקום ; 

o  מספר דרכי היציאה יחושב בהתאם לנוסחה הבאה –איש  240-יותר מ המכילבמקום :

מחישוב זה . מ"ס 7.5-צאה בומכפלת התו 15-מספר המבלים המקסימלי בחלוקת 

איש  15זאת מכיוון שעל כל ) במקום הנדרש סך הרוחב של דלתות היציאהמתקבל 

התוצאה יש לחלק ברוחב הדלת את . (מ לרוחב הדלת"ס 7.5יש להוסיף  240נוספים מעל 

  . כמפורט להלן, המינימלי

 בהתאם למספר האנשים בו הואגם  רוחב היציאה נקבע: 

o  מ"ס 75-מ יפחתרוחב היציאה לא  - איש 120-ל 60בין  המכילבמקום ; 

o  מ"ס 105-מ יפחתרוחב היציאה לא  - איש 120-עלה מלמ המכילבמקום . 

 :מבלים 600דוגמה הממחישה את הנוסחה לחישוב מספר דרכי היציאה במועדון היכול להכיל להלן 

  3 =
105

5.7)
15

600
( 

  

 מוסמכותרשויות המקומיות השונות וה, בחקיקה עצמהאינם מעוגנים  הפרמטרים האמורים, כאמור

קובעות את  רובן, עם זאת. רמטרים הללו במבנים הציבוריים שנמצאים בשטח שיפוטןלקבוע את הפ

  26.לעיל וים המנחים של רשות הכבאות שצוינוהדרישות האמורות בהתאם לאלו שהומלצו בחוברת הקו

 ב"ארה .3.2

בנושא וכל מדינה  פדראליםקיימים תקנים , זאת-עם .ב"לא קיימת חקיקה פדראלית בנושא זה בארה

 . בחקיקתהלבחור אם וכיצד לאמץ את התקנים האלו רשאית 

מקדם התפוסה ותקנים אחרים בנושא בטיחות במקומות בילוי הוא ארגון  קביעת הגוף האחראי על

  .שנים 3-אחת להמעדכן אותם , (NFPA – National Fire Protection Association)כיבוי האש הלאומי 

שעודכן לאחרונה , "NFPA 101"-כי היציאה מהם הוא המותרת במקומות בילוי ודרההתקן לצפיפות 

מבנה מספר האנשים המקסימאלי המותר במקומות אלה תלוי בגודל ה ,פי תקן זה-על. 2009בשנת 

נקבעו  ,המיועדים לאכלס ריכוז גבוה של אנשים ,במועדונים ללא מקומות ישיבה קבועים. ובייעודו

 27:מקדמי התפוסה הבאים

 ר"מ 0.46-מקדם התפוסה המומלץ הוא אדם ל - ר"מ 930-במועדונים הקטנים מ. 

 ר"מ 0.65-מקדם התפוסה המומלץ הוא אדם ל -ר "מ 930-במועדונים הגדולים מ. 

                                                 

, http://www.cornwall.gov.uk/default.aspx?page=7295: למידע נוסף ראו 26
k/cms_media/files/public_guidance_note_assessing_occupancy_in_licencehttp://www.northyorksfire.gov.u

d_premises.doc ו- s.pdfTentedStructure-PAN005-http://www.westyorksfire.gov.uk/fireSafety/pans/FS .
 .2010בפברואר  23 :תאריך כניסה

 .13.1.7.1.1-2סעיפים  27

http://www.cornwall.gov.uk/default.aspx?page=7295
http://www.northyorksfire.gov.uk/cms_media/files/public_guidance_note_assessing_occupancy_in_licenced_premises.doc
http://www.northyorksfire.gov.uk/cms_media/files/public_guidance_note_assessing_occupancy_in_licenced_premises.doc
http://www.westyorksfire.gov.uk/fireSafety/pans/FS-PAN005-TentedStructures.pdf
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התקן המומלץ , מיועדים לאכלס ריכוז גבוה של אנשים שאינםבמועדונים ללא מקומות ישיבה קבועים 

  28.ר"מ 1.4-הוא אדם ל

  :המבליםקבע בהתאם למספר מספר דרכי היציאה נ, כמו בישראל

  ותיציא 2יהיו לפחות  – איש 500-ל 50בין  היכול להכילבמקום ; 

  יציאות 3יהיו לפחות  – איש 1000-ל 500בין  היכול להכילבמקום;  

 29.יציאות 4יהיו לפחות  – איש או יותר 1000 היכול להכילמקום וב  

מבנים חריגים כגון מתקני מעצר או בלמעט , (סנטימטר 81)' אינץ 32חייב להיות לפחות  היציאהרוחב 

  30.כלא-בתי

 מדינות אלהכי  ,עולה (33ואילינוי 32קליפורניה 31,איידהו)ב "מבדיקת התקנים במספר מדינות בארה

מקדם בכל הנוגע ל מחמיר יותרהתקן האילינוי נקבע בקליפורניה וב כאשר ,NFPA-תקן האת אימצו 

 . ודלו של המקוםללא קשר לג, ר לאדם"מ 0.65, כלומר ,התפוסה

 34פרנקפורט –גרמניה  .3.3

תקנות בעיר פרנקפורט  ,לדוגמה .ברמה המקומית תמוסדר בגרמניה סוגיית הבטיחות במקומות בילוי

מקדם התפוסה במקומות . אש ואגף הרישוי בעירייההכיבוי שירותי ידי -על נקבעותהצפיפות והבטיחות 

כאשר לכל , נקבע לפי מספר המבלים במקוםורוחבן ר היציאות מספ. ר לאדם"מ 0.5בילוי בעיר עומד על 

   .מטר 1.2איש נדרשת דלת יציאה אחת שרוחבה  200

 זילנד-ניו .3.4

רים הוא עומד אבב. תלוי בייעוד מקום הבילוי, ר לאדם"מ 0.6-ל 0.5זילנד נע בין -מקדם התפוסה בניו

מספר היציאות נקבע  35.ר לאדם"מ 0.6-מקדם התפוסה עולה ל ניםר לאדם ואילו במועדו"מ 0.5על 

 : בהתאם לתפוסה במקוםבדומה לישראל 

  יציאה אחת - איש 50עד ; 

  יציאות 2 - איש 500-ל 51בין ; 

  יציאות 3 - איש 1000-ל 501בין.;  

                                                 

קפה -מקדם תפוסה זה מתייחס למקומות שבהם נמצא ציוד או ריהוט שאינו מקובע כגון מסעדות או בתי. 7.3.1.2סעיף  28
 . אך כן ניתן להסב אותם במידת הצורך למועדון, (קולנוע בהם ישנם מושבים מקובעים-בניגוד לבתי)

 .7.4.1.2סעיף  29
 .7.2.1.2.3.2סעיף  30
 .2010בפברואר  18: תאריך כניסה. http://dbs.idaho.gov/safety_code/040.html#10, האגף לבנייה בטוחה באיידהו 31
 .2010בפברואר  18תאריך כניסה . /http://osfm.fire.ca.gov, אתר האגף ליערנות ולכיבוי אש של מדינת קליפורניה 32
, הרשות לכבאות של מדינת אילינוי 33

rvices/PDFs/How_to_Calculate_Occupant_Load.pdfhttp://www.state.il.us/osfm/Techse . 21תאריך כניסה 
 .2010בפברואר 

 .2010בפברואר  16, פקס, משרד הפנים, ראש אגף רישוי עסקים ואתרי רחצה, אשר גרנרידי -המידע על גרמניה נמסר על 34
, (Department of building and housing)זילנד -האגף לבתים ובנייה בניו 35

routes.pdf-escape-in-visibility-http://www.dbh.govt.nz/UserFiles/File/Publications/Building/pdf/F6 . תאריך
 .2010בפברואר  23: כניסה

http://dbs.idaho.gov/safety_code/040.html#10
http://osfm.fire.ca.gov/
http://www.state.il.us/osfm/Techservices/PDFs/How_to_Calculate_Occupant_Load.pdf
http://www.dbh.govt.nz/UserFiles/File/Publications/Building/pdf/F6-visibility-in-escape-routes.pdf
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  יציאות 4איש לפחות  1000מעל . 

ה וחלוקת התוצא סנטימטר 0.7-בבמקום האנשים תכולת מכפלת פי -עלרוחב היציאות יחושב 

 דרכי מספר ,מבלים 700במועדון שיכול להכיל : לדוגמה 36.במספר דרכי היציאה הנדרש במקום

 37.בהתאם לחישוב האמור, מטר 1.6-היה כיאחת מהן -רוחב כלועל כן  ,כאמור, 3יהיה  ההיציא

 סקוטלנד .3.5

מקדם  קובעות כי 38(Building Standard Regulations)תקנות הסטנדרטיזציה בבנייה  ,בדומה לאנגליה

 עומד על פי רוב במועדונים הוא-כאשר על, ר לאדם"מ 0.5-ל 0.3בין  נעהתפוסה המקובל במקומות בילוי 

לפחות יציאה  -איש  60עד  :מספר היציאות נקבע בהתאם למספר האנשים במקום 39.ר לאדם"מ 0.5

ין דרישה בחוק א. יציאות 3לפחות  –איש  600-ויותר מ, יציאות 2לפחות  –איש  600-ל 61בין , אחת

 . לרוחב מינימאלי של היציאות

 גורמי המקצוע בישראל התייחסות .4

, כלומר. בהשוואה לזה הקיים במדינות אחרותמחמיר בישראל  מקדם התפוסה הקיים היום, כאמור

מאשר  פי שניים או שלושהאף  לעיתיםבמקומות בילוי ברחבי העולם גבוה  המבלים המקסימאלימספר 
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מקדם , במשטרת ישראל ראש מדור רישוי עסקים במחלקת אבטחה, יצחקעופר ניצב -סגן לדברי
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הן מבחינת הביטחון והן מבחינת , בטיח את שלום הציבורמוחלט כי מקדם התפוסה הנוכחי מקצוע ה
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כי מקדם , סגן מפקח כבאות ראשי בשירותי הכבאות וההצלה, הוסיף מר חיים תמםעל דברים אלה 

 .וכי אין צורך לשנותם, לאחר דיונים מעמיקים בנושא ורוחבן נקבעו היציאותהתפוסה הנוכחי ומספר 

לא אירעו אסונות המוניים כתוצאה מצפיפות או , בניגוד למדינות אחרות, העובדה כי בישראל, לדבריו
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הגדלת הצפיפות , בעיקר במועדונים ובמקומות בילוי, ות הרווחתהאלימ ותופעת בחברה הישראלית

, כמו כן ביקש מר תמם להוסיף כי גם כיום. לאלימות בהם ןהמותרת במקומות בילוי תגדיל את הסיכו
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

בעיקר בכל הנוגע לבטיחות אש , תנאי רישיון העסקהמועדונים אינם ממלאים לגמרי אחר  רבים מבעלי

 42.חריף את המצב הנוכחילה עלולההקטנת מקדם התפוסה , לדבריו. ולצפיפות המותרת

דרישות הבטיחות הקיימות , ראש אגף רישוי עסקים ואתרי רחצה במשרד הפנים, לדברי מר אשר גרנר

 43.עליו ן מקובלותידי הגורמים המוסמכים לכך ועל כן ה-נקבעו על  בחוק

 ביחס לעולם הוא מיושן כיום סה הקייםבעלי מועדונים ומבלים טוענים כי מקדם התפויצוין כי , מנגד

דבר שפוגע בצורה קשה , "ריק למחצה"ר גורם לכך שמועדון יהיה "מ 1וכי תקן של אדם אחד לכל 

  44.ובפרנסתם של בעלי המועדונים באווירה במקום
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