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האיגוד  פעי חוולות  כוללת  ראש  מפגעי  לדת  מול  ותוכניעת  בנייה  מפגעי  ות  מקורות  ציבור.  לפניות  מענה 

הא עש  הר פיקוח  עסק,  כולליםיגוד  תחת  בנייה  בתי  אתרי  ציבוריים,  תחבורה.ו  מוסדות  ן  כנו ת  תשתיות 

אקוסטיים  ב   מתחשבה שימאפשר  היבטים  ואיעירוב  בכ ות  כ מושים  אחפיחיים  ש ת.  פה    הטיפול נראה 

 . לא פותר את המפגע במלואו, נהלי עבודהידוד  ח ו קוסטיות כולל הגנות אה, בדיעבד במפגעי רעש

 שוטף  תכנון .111
במעור קודמת( בש  54)ות  תוכני  71-בות  אקוסטיים  הכוללות  נה  היתרי    תרי הי  תב"ע,  :היבטים  חפירה, 

   .בנייה

 ות: תוכנימתוך ה

בני יתת ה ובקשוות  ני תוכ - שוניםבשלבלבנייני מגורים  יה  ר  גורמי רעש    ה , במקרים אלים  נבדקים 

החדש על    בנייןה  השפעת נבדקת  עלולים להשפיע על הדיירים במגורים העתידיים וגם  שם  תייסביב

מגו סבתי  קיימים  המזגניםרים  מנועי  מיקום  מגוריםלח  יחסב  מוכים;  רעש  דרי  של  השפעה   ,

 . גנרטורחדרי  ,ייםת קרקעים תמחניונמאווררים 

 תי מגורים משולבים מסחר. לב ות אקוסטיותתוכני מתן הערות ואישורי  בדיקה, ים:עירוב שימוש -

 בדיקת בקשות לגליזציה לעסקים. -

בין  לעיתים   התנגשות  לדוגמתוכניקיימת  שונות,  שהתקבתוכני   הות  שדה  ת  להרחבת  חיפה  התע לה  ופה 

השפעה של שדה  של תש"ן, הנמצא באזור הטרמינל  תר  שה במקום אם חדמגורי  כונתת לשתוכניובמקביל  

תה התייחסות אל האחרת. מתפקידנו להעיר ולמצוא את בעיות  ייא הות לתוכניהתעופה. בכל אחת מן ה

 ן העתידיות. התכנו 

מסילות  דדים מרים בובמרחק של מט  יפה תית בח ר התח ות לבתי מגורים בעיתוכניו להתקבל  בשנה זו החל

עידה  והרלא ניתן למנוע את הרעש    הכאלים  קטנכיוון שבמרחקים    אלוות  וכנית ל  יגוד מתנגדכבת. האהר

 מיגון דירתי והדירות לא יהיו ראויות למגורים.  צעותמבא מהרכבת רמושייג

  כיוון שרעשיות.  ושבים רבת תתלונומאוחר יותר ל   מובילה עה מרכזיים וסואנים  בנייה חדשה ליד צירי תנו

ב  אפשר ,  מפגעים  יעתהתקנות למנ יגים ממסו תחבורה   בניינים    הפתרון ניתן  ו  האלצירים  צמידות ללבנות 

די ב  עזר יהל כפולים/מע   רתי מיגון  תריס  ובים )חלונות  ארגזי  זלרוב  .  (ודיפון  מרצה  פתרון  אינו  את  ה 

מתקבלת  , כשהם כאלבמקרי.  רפסתבמ  שקטאו לשבת ב  עם חלון פתוח   יכולים לישון  ינםאש  םהמתלונני

לווממ  האיגוד תר,  ת/הי תוכני  לייליץ  מהיזמים  לדרוש  המיקונה  אתבכתב  דע  עדות  לביצוע  בסיבה  גון  ים 

יכנס  ת  החתמה זויקדמו ששכדי  פנה אל המשרד להגנת הסביבה  האיגוד גם    להחתימם על כך.אף  ו  הדירתי

 יזמים וקבלנים.  ם שלדותנג, למרות התכתקנה

 . יםת בת גל כונ חדשים בשת  ולמלונו רים מגו לבתיהתקבלו ות רבות תוכני זו בשנה
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 פניות ציבור  1.21
  קיבלו את   106מוקד  ו  ביבההמשרד להגנת הסשל  ל הרשויות באיגוד, מוקד הפניות  ציבור שמוקדי פניות ה

 מוקד  לו  לאפליקציה ד,באיגווני לדואר האלקטר שירות לטלפון, י פניות הציבור

 

התלונות.  ריתשידו  –29תרשים   סך  והמשר  7%  העירוניות,הרשויות    קיבלו  41%  , מתוך  להגנ"ס    52%-ד 

)לאיג קיבל  ישירות   אבטלפון/דוא  דו התושב  זו    (.דוריתשי  אפליקציה/מוקד/פקס/מכתב/ קטרונילר  בשנה 

   ישראל.משטרת מלא התקבלו תלונות 

 

 

אציין כי אדם שפנה מספר  כאשר    ,וח הבאת ציבור בנושאי רעש על פי הפיל פניו  177התקבלו    ,2020בשנת  

 : אחתכתלונה  מונרש סדרתייםלוננים תומ קצר ווח תה הבעיה בטפעמים באו

הפניותלו פי בגלל  ח  משמעותית  השתנה  זו  בזמן  קורונהה  גפתמ  השלכות  בשנה  בבתים  אנשים  שהיית   .

מטרדי  להקשר ותית בנורמה, הביאו למספר תלונות גבוה משמעל בית שהפכו הדים מ ולימודה  ם ועבוהסגרי

מבני מתחבורה,  יהרעש  שכנורע  רעש  בין  פעל  עקב  .יםשים  לא  בה  ארוכה  בו  תקופה  וילועסקי  למות  ואי 

          . ופן משמעותיבא  פחתוובתי ספר יקה  זארועים, תלונות על רעש ממו

בארבעת החודשים האחר מהפניות התקבל  41% של  ו  ה  43%  .השנהונים  תלונות  תלונות המכלל    ו בענשן 

 .  (אכהמל לוי מסחר אובי ו  וב שימושים )אזורים המוגדרים כמגוריםמעיר

וח  יםות ממצבחוזר  ת ומהתלונות הן תלונ  47 .  זרהבהם הבעיה לא נאכפה, לא נפתרה או שנפתרה זמנית 

רעש  45בוצעו    , 2020  בשנת משמעותית,   ר מספ  , מדידות  אי   נמוך  בתק כניסה  ־עקב  הסגרים  לבתים  ופת 

 ות התגלו כמוצדקות בעקבות מדידת רעש. פני 23 והתחלואה הגבוהה.

בנושאי  פני  מועשמהות  מסז ת  קריאות  הגברה,  וכדומג יקה,  ה  ה,ד    נמצאו   בלילה,  23:00שעה  לאחר 

 ש. ינן דורשות מדידת רעאו  מוצדקות על פי תיעוד בלבד 

א  שנמצס  לייהולמס פה מועדון  על    םכיהטכניון הסמוסטודנטים במעונות  מלונות רבות  ת התקבלו  בשנה זו  

ו מספר מדידות,  עוהתבצ  נבדקו  לונות אלוה. ת רונמגפת הקו לל  גיצוניים בשקיים שיעורי ספורט ח  ,באזור
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  הההפרעה נגרמ ו  "רעש בלתי סביר",-מוגדר כ  ינומצא כי הרעש מהשיעורים אינו חורג מהמותר ואבכולן נו

 (. טודנטים)ספורט ומעונות ס באופיים בגלל צמידות השימושים השונים

 סואנים.  ועה תנ  ליד ציריות חדשדירות מגורים  מתושבים שקנו  התקבלוות  יות רבפנ

 :זורים התקבלו הנתונים הבאיםפי א ל ילוח עפב

 נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.   פי  על 600,000-תושבים בתחומי האיגוד: כ

חיפה
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 באיגוד אוכלוסייה  – 30שים תר
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 לפי עיר פניות   – 31תרשים 

 

 

מוערות באיג שויפר תושבי הרמס נתוני הלשכה  א   600,000-כבך  וד ערים מפרץ חיפה  פי  )על    ית המרכזיש 

ביסטיקלסטט כי  לראות  ניתן  חיפה(.  תושבי  )עוד  עםה  חייקרי   יחד  מהוויםת  רשויות    49%ים  (  מתושבי 

קודמות,  ם  בשנימו  כ.  2020מכלל התלונות בשנת    82%וה  מהות חיים  יוקריאחוז התלונות מחיפה    ,האיגוד

  עסקים   לונות עבגלל תל ,  תאז,  בים היחסיביחס למספר התושוחד  במיאחוז התלונות גבוה    ת חייםיריקב

ת חיים הופרדה מחיפה  י קרינה,  ל שבכמו  כ.  סיםרעש מטו על    רבות  תונו ובשנה זו גם תל  י אילתאח"בציר  

כ  ,סטטיסטית לבטא את  ביחס להת  מותבכדי  רשויות  ל הטיפו,  לכך  ף נוס  .כמות התושביםלונות הגדולה 
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יפה  תחנת ח  ונה )תחנת זבולון לעומתלוחת הפיקוח העירוני ובתחנת משטרה ששונה אם בשחיים  ת  יבקרי

פיתויניו מד  השני,   מהצד  בחיפה(,  אזור  ת  אילתח  רבים  2275/חפ  –  ציר אח"י  לעסקים  חוקי  תוקף    נתנה 

אל,  "תכנון שבדיעבד"  םרביוהיוותה במקרים   ישירות  משפי  הרבים מעסקים  רעל  עים  חוב אח"י  תושבי 

ובלילה   והרחובות  אילת  ביום  ממו  באמצעות  העורפיים  ויז רעש  התקהלות  בעדפ מנמנועים/קה,  סקי  ים 

בשנה  .זוןמ הק  זו  גם  מהתלונות  למריות  יחסית  נמוך  אחוז  באיגוד.  וות  תושביהן  זוגם  ספר  א  ל  בשנה 

או בשל  התושבים  ת  ר מודעוחוסבגלל  נראה  כ,  מרשויות עוספיא ודלית אל כרמל  ונות רעשתל  כללהתקבלו  

 . גודתחומי הרשות ללא פנייה לאיבשנפתרות  בעיות

 

 טיפול בפנייה  11.2.1

שניתנ ת  ווח בעיקרהדעת  למ הת  על  ות מתבססות  סב קנות  בלתי  )רעש  מפגעים  ועל    1990יר( התש"ן  ניעת 

)מ  מפגעים  למניעת  התשנ"ג  ניעהתקנות  רעש(  לאחר1992ת  מת  .  התלונה  פנייה  קבלת    או ונית  טלפבצעת 

ל,  פודורש טיה  קראם המ    .אם ניתן לטפלו  לונן בכדי להבין את סיפור המקרהאל המתבדואר אלקטרוני  

ש, מדידה תתבצע לעיתים כבר בסיור  גורם הרעות ולשמוע את  לרא ות,  לזה די  סיור ביום בכ   רךעבהתחלה נ

לאחר המדידה  (.  22:00י  ם הפועל אחרכשמדובר בגורעד שנקבע מראש בשעות הלילה )במוהיום אך לרוב  

הציבור/רישוי עסקים  ת  פניוופנים לפיקוח עירוני/ח הנתונים וכתיבת דו"ח בנושא. הדו"חות מ מתבצע ניתו 

הרשות   מו מקריבהמקרה.    וונטיותרל  לפי של  רבים  המשטרה.  ם  של  העסקים  לרישוי  או  למשטרה  פנים 

וד דרך המשרד להגנת  ול האיג טיפ למגיעות  ת שעש במשרד להגנת הסביבה מכותבת בכל התלונורה  רכזת

במיוחד.  יבההסב בעייתיים  מגיעה  ,במקרים  ו  התלונה  להלאיגוד  והת  גנלמשרד  והמשטרה  ם  הסביבה 

 . פעולה  ףותיש ב ים בכךלפטמ

ציבור  הטיפו בפניות  מבחינטב מת ל  טיפול  המאפשרות  "כרוניות"  בפניות  מפגעים  התק ת  א  למניעת  נות 

מאושר, מפוח עלים    ינוא   יקהזרוע מוידוגמת א  ,ראייםרדים אקמט  מטרד אקראי.ואינו טיפול "אקוטי" ל 

 ת. וניהעיר   וןטח או לסיירת הבי 100קריאה למוקד  באמצעותים להיפתר ראמו ,וכו'

 

 בשעות אסורות תיקת סחורורפ 11.3
פנ   שנהב התגברו  פריקתושה יות  זו  מטרד  על  בוקרבים  לפנות  בשעות  סחורות  המטרדים  ת    ם חוזרי. 

ר  עים:קבובמקומות   סשוק  הסיטונאי,  השוק  מאפיוממה,  כרמליה,  קרייופר  אריאל  מרכז  ית  אליעזר,  ת 

ו  לחלוטיחורב  אסורה  מגורים  באזורי  סחורות  פריקת  הבעיה  6:00-ל  22:00  השעותין  ב  ן עוד.  באכיפת  . 

. בשני  נקודתי במספר מקומות, מול העסק ומול הספקול  ת בהתרחשותו. בוצע טיפ ד היא האקראיו מטרה

נקרימ אף  האכיפה   מטעםדו"ח  יתן  ם  הביטחון    יחידת  סיירת  של  אמת  בזמן  תיעוד  לאחר  האיגוד,  של 

נ  .העירונית הסיטונאי  פתרונות  בשוק  בין  קקבעו  העסק שוקה  הלת הנבע  רישוי  משטרת  ,  העירוני,  ים 

להג ישר א  ביבהסת הנאל, המשרד  הועלתה דרישהוהאיגוד,  בפועל הם אינם מיושמים בשטח,  לפגישה    ך 

 לונות.הגורמים עקב התחדשות התדשת של כל מחו

 

 יקה ממתחמים פתוחים זרעשי מו .411

 

 . תושביםה לונות תו מ רשה ולא נמגפת הקורונ  בגללרועים פתוחים י לא התקיימו אלל כ בשנה זו 
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 רעש מטוסים 11.4.1

זו   ל המשיכ בשנה  ח  ם הירשו  ממטוסיםיבאזור  רעש  על  תלונות  מש   פה  להגיע  ר  לאחחיים.    ת קרייהחלו 

שד דבסגירת  מסחר   הוסטו  ,ה  חיפהטיסות  שדה  אל  רבות  ייסגר    .יות  הרצליה  שדה  גם  הקרוב  בעתיד 

בה מטוסים קטנים )מטוסי אימון  רה  ברומה  נצפתה מג  הרכוהטיסות ממנו גם יוסטו לחיפה. מבדיקה שנע

טסים  ים  ומטוס  טיסה    יתקרימעל  פרטיים(  כנתיבי  מוגדרים  שאינם  באזורים  רת   עלחיים  )רשות  "א  פי 

  לאכוף מעבר  יתה, הדרישה מרת"א הי2020תחילת  תקיים ב ה לרת"א והשיח  , בוצעה פנייהה אזרחית(תעופ

מוגד  מטוסים שאינם  העבנתיבים  מעל  רים,  למטרדמג  נותכושוברים  וגורמים  כי ה  . ורים  העלתה    בדיקה 

גבע זו שכיחה  באזויה  נתב"ג.ם  ללימ  נגרמתההפרעה    ר  הספר  בתי  וודי תעופממטוסי  קל ממט ה  ים  וסים 

את    ,פרטיים המרכז  המהווים  מאזור  התעופה  מעבר  שהתווסף.  הגידול  עיקר  ואת  באזור  התעופה  עיקר 

שי  עד  זמני  להיות  לפעו אמור  תעופחל  נ ל שדה  אזבא   ףוסה  בין    יזור חדרה,  הכמות להתחלק    שני אמורה 

   שדות התעופה.

 אופנועים רעש   4.211.

אהתגב רעשי  על  התלונות  בכבישיםבעיופנועים  רו  ובאזורים    קר  )ימדויקראשיים  דוגמת    ,(ספציפייםם 

דולפין,   צומת  צבר,  למת"םצומת  בין    4כביש  צומת  כביש    מקסים  תל  2ותחילת  וחי  דיו.  אביב  לכיוון 

לילה  בשעות ה   ועיםבין אופנ  יותקיום תחרורעש מועל  בעוצמתם  גים  י אופנועים חר  יעשר  התלונות היו על

 שישי. י וחמיש מים  ידגש הוא ב כשה

מטרד גדול      צרים ויה)  וביניהם אופנועים  , תי סביר מסייגות רעשי תחבורהות המגדירות מהו רעש בלהתקנ

שהסביר    פה משטרת התנועה בחיקד  פנו לפנות אל מגרם ל   יותהפנ  פר מסאך  ,  בהרבה משאר כלי התחבורה(

  ,לצערו  , בנושא, אך  תעאכיפת פ  הרבה  מבצעת המשטרה  ויות בסופי שבוע ופעת התחרתות  כי הוא מכיר א

 להיות בכל מקום בכל זמן.אינה יכולה  גם 

מן האופנוע ניכר  פיו, חלק  תו  אגזוז  מתקיניםנים  על  בא  מיםהגור  ספיםאו  יותר  רב  ולא    ופןלרעש  מכוון 

 חוקי. 

 

 יות שתת 11.5
 

 ישראל   רכבת 11.5.1

ל דרי  –  שמואל  קריית המ שה  ת הגבהת  בין  המפריד  האקוסטי  החסום  לרחנת    שמואל   רייתקן  ביכבת 

גם  ו  ורעש רכבות עומדותיזה  כר ההגבהה תפתור את מטרדי הרעש הנגרמים מ  . זוהועלתה לרכבת גם בשנה  

 וסעות. רכבות נ הנגרם מ רעש  את הת תפחי

 בשכונה.  מבני מגורים 42-ב ייםהסת המיגון האקוסטי  – עתיקה אל

 

 ש רקע בזמן קורונהרע .211.5

מדידות  הושוו לשליה,  דות רעש רקע בשכונת כרמבוצעו מדי  2020אפריל    אשון בחודשבתקופת הסגר הר

ל  דציב   41  ל ממוצע ש  צאות הצביעו על רעש רקעהתו רות, טרם הקורונה.  קע שבוצעו בתקופות אחרעש ר

  ממוצע של רקע  רעש    נמדד   רותתקופות אח. בףחווכביש ה   4כביש  ון  באזור פתוח הפונה לכיו  23:00  בשעה
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בין  הה  .שעותהן  באותדציבל    50-48 הרקע  רעפרש  זה  שי  מא תמשמעובאזור  ווי  נגרם ד  המוחלט    רובו 

 . המדידה  ודתטר מנקהנמצאים במרחק של כקילומ  2וכביש  4כביש   , בדגש עלכבישיםבממספר כלי רכב 

דל  לב להב  מו שיי  בעלי שמיעה חדה.  ים הכפלה של הרעשדציבל מהוו   3  וכלסולם לוגריתמי    א והדציבל ה

 בוודאי בשעות הלילה. בלתי נתפש,  נתון   אהול דציב 9-7ל  ש שודד. הפרשל דציבל ב

-ך לשוות ער  עמחקרים מראים כי כל תוספת של דציבל אחד ברעש הרק  .יל גם היבט כלכלימכ   כזהי  שינו 

יהי הרקהדירה. משמע, ככל שרעש    ךרעב  2% יותר באזור,  ע  גבוה  ימח כך  ה  ש  הפחתה ברע  רד.יר הדירה 

 .  ייה ברמת החייםהיא על  דה(עבו)וגם הם במקום המגורי רקעה

 

 ש רכ 311.5.

המכשיר  והפך למכשיר העבודה העיקרי.    SVANTEK  977  מדגם  למדידת רעשש  חדיר  בשנה זו נרכש מכשי

המיושן    Bruel and Kjaer  -ר השימכ  בשעת הצורך.   ת אורך בבתים משמש למדידו  SVANTEK  957ני  המש

   ישת מצלמה אקוסטית.אפשרות לרכוה צורךה את ןו בחל והחל ,לכך נוסף מוש.הוצא משי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


