
 1983 ג"התשמ( מניעת מטרדים" )אפרת"חוק עזר ל
 

 –א "התשמ( יהודה ושומרון)ון המועצות המקומיות נלתק 88-ו  68סעיפים  לפי יבתוקף סמכות

: המועצה המקומית אפרת חוק עזר זה מתקינה/  1981

 
אם הוא , מכל מקור שהוא, לרעש חזק או בלתי סביר לא יגרום אדם. 1מניעת רעש 

 לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים , עשוי להפריע או, מפריע   
. ושבים   
 

 אם הוא , מכל מקור שהוא, לא יגרום אדם לריח חזק או בלתי סביר. 2מניעת ריח 
 לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים , או עשוי להפריע, מפריע   
. ושבים   
 

מכל מקור  . ר של האוירלא יגרום אדם לזיהום חזק או בלתי סבי( א). 3מניעת זיהום 
לאדם המצוי בקרבת , או עשוי להפריע, אם הוא מפריע: שהואאויר    

. או לעוברים ושבים מקום    
, אדים, גזים, זיהום על ידי עשון –לענין סעיף זה , זיהום אויר (ב)

. אבק וכיוצא בזה
 

. לחוק עזר זה יקבעו בתוספת 3-ו 1כללים לביצוע סעיפים . 4כללי ביצוע 
 

רשאי להורות לאדם פלוני על , אי מי שהוא מינהו לכך, ראש המועצה. 5אות אישיות  הור
. 3-ו 2, 1הצעדים שעליו לנקוט למניעת כל הפרה של הסעיפים    
 

יראוהו , כל רשיון הנדרש על פי כל דין ותחיקת בטחון לניהול מפעל. 6רשיונות  
. שנקבעו בתוספות אילו הוא מותנה בקיום הוראות חוק עזר זה וכלליםכ   
 

. שקל 1,000דינו קנס , העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה( א). 7עונשין  
, רשאי בית המשפט, (א)הורשע אדם על עבירה לפי סעיף קטן ( ב)   

 בנוסף לכל עונש שיטיל עליו לצוות בגזר הדין להימנע מכל     
. פעולה שגרמה לעבירה שעליה הורשע    
 

שפעולתם , ריח וזיהום אויר, הוראות חוק עזר זה לא יחולו על כל רעש. 8אי תחולת  
. חורגת מחוץ לרשות היחיד של הגורם להם אינה   
 
 

תוספת ראשונה 
( 1רעש סעיף )מניעת 

' פרק א
 

 –פרק זה . 1הגדרות  
כמשמעותם בפקודת התעבורה  –" רכב מנועי"ו" רכב"   
. בני אדם לרבות אזור שהוגדר כל אזור בו מתגוררים –" אזור מגורים"   

 
צופר או , לא יפעיל אדם בתחומי כל ישוב מישובי המועצה או בקרבתם. 2הפעלת צופרים 

: אלא בשני תנאים אלה, רה כיוצא בזה מרכבהאמצעי אז 
 

הדבר דרוש לשם אזהרה למניעת סכנה קרובה שאין למנוע  (1)
. אותם אחרת

ת וחוזרת נמשכהפעלת הצופר או אמצעי אזהרה האמורים אינה  (2)
 .ותיותר מן הדרוש לפי הנסיב

 
, רשם קול, תקליט; רמקול, טלויזיה, לא יפעיל כלי נגינה מקלט רדיו. א. 3רעש באמצעות 

   16:00לבין  14:30קול או מכשיר כיוצא באלה בין השעות  –מגביר , רמקול מכשירי קול          
: - באזור מגורים באחד במקומות הבאים. 06:00בין ל 23:00השעות ובין                             



 
. תחת כיפת השמים (1)
אולם אינו סגור מכל צדדיו , במקום שאינו תחת כיפת השמים (2)

או פתחיו האחרים אינם  חלונותיו, כלפי חוץ או שדלתותיו
 סגורים

 .בבנין המשמש בעיקר למגורים (3)
 

ה או פעולה המבוצעת עקב חגיגלא יחולו על ' הוראות סעיף קטן א .ב
: באחד מהמועדים הבאים שמחות

; מוצאי שבת עד חצות (1)
 ;ליל יום העצמאות (2)

 ;מוצאי יום העצמאות עד חצות (3)

 ;ליל פורים וליל שושן פורים (4)

 ;מוצאי שושן פורים עד חצות (5)

 ;ליל שמיני עצרת עד חצות ומוצאי שמיני עצרת (6)

 .ג בעומר"ליל ל (7)
 

 ןבודות תיקונים או שיפוץ בבניע 6:00לבין  22:00לא יבצע אדם בין השעות . 4תיקונים 
 הנמצא באזור מגורים ולא יתקין בו  המשמש בעיקר למגורים או בבנין  ושיפוצים

. משך השעות האלה םמיתקני  
  

באזור מגורים מכונות המונעות  6:00לבין  19:00לא יפעיל אדם בין השעות . 5בניה 
ם הפעלת המכונות זולת א, בניה או כיוצא באלה, בכוח מיכני לצרכי חפירה  
 דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה לבטחון הציבור או להסרת סכנה   
. כאמור  
 

מיכל , פחי אשפה 6:00לבין  22:00לא יטלטל אדם באזור מגורים בין השעות . 6קיבולי מתכת 
פחים וקיבולי מתכת כיוצא באלה בדרך העשויה לגרום , כדי חלב, חביות  
. רעש  
 

א יפעיל אדם באזור מגורים רמקול או מגביר קול או מכשיר כיוצא בזה כדי ל. 7פרסומת  
 , להופעה, לאספקת שירותים, להפנות את תשומת הלב למכירת טוביןוהופעות  

. להצגה או למתן הודעה או לפרסומת  
 

 16:00לבין  14:30מזרון או כיוצא באלה בין השעות , לא יחבוט אדם שטיח. 8חבטת 
. 7:00לבין  19:00השעות  וביןשטיחים  

 
מפלט של הרכב ועי באזור מגורים זולת אם הותקן בלא ינהג אדם ברכב מנ. 9משתיק קול 

. משתיק קול או מיתקן אחר המונע ביעילות רעש נפץ הבוקע מתוכו  
 

' בפרק 
 

 –בפרק זה  10הגדרות 
; 22:00והשעה  6:00פרק זמן של יממה שבין השעות  " -יום"  
; 5:59ובין השעה  22:01פרק זמן של יממה שבין השעה  –" לילה"  
 מפלס הרעש כמשמעותו בהגדרה מאת הוועדה הבינלאומית "    "   
' חוברת מס, והמפורשת בפרסומי הועדה האמורה לאלקטרוניקה   
שהעתקים ממנה מופקדים בכל לשכה מחוזית של , 1961ת נמש 123   
; חוזמשרד הבריאות ובמשרד הממונה על המ   

   -מפלס הרעש המשתנה המחושב על לפי הנוסחה כאשר  –" מפלס שווה ערך"   
. ה ערךוהוא מפלס שו -
 ;10לפי בסיס  -

 הוא מפלס הרעש המתאים לנקודה המרכזית של הקבוצה -

 ;(באחוזים)בשכיחות היחסית שבה מפלס הרעש הוא בגבולות הקבוצה   -
; או פחותהן ברוחב  כל הקבוצות    



 
. נין מכל סוג שהואב –" מבנה" 
 בנין המשמש כמרפאה או כבית ספר כמשמעותו בפקודת  –" 'מבנה א" 
; החינוך   
; בנין באזור מגורים"   -'מבנה ב" 
, מסחר, בנין באזור שמקרקעין בו משמשים למטרת מגורים" - ''מבנה ג" 
; מלאכה או בידור   
, מגורים באזור שהמקרקעין בו משתמשים למטרת תעשיה דירת - "'מבנה ד" 
; מסחר ומלאכה   
 מסחר או מלאכה באזור , בנין המשמש למטרת תעשיה" - 'מבנה ה" 
; שהמקרקעין בו משמשים למטרת תעשיה ומלאכה   
 

 –רעש בלתי סביר הוא , ן תוספת זוילעני. 11רעש בלתי סביר 
 אשר משכו הכולל ביום הוא , רעש בין קבוע ובין משתנה( 1)יום   
עולה  5מפלסו הנמדד כאמור בסעיף ו. בטבלה 1כמפורט בטור     
בעמודה ' או ה', ד', ג', ב', במבנים א 2על הערך הנקוב בטור     
". יום"    

 רעש בין קבוע ובין משתנה אשר משכו הכולל בלילה הוא ( 2)לילה   
עולה  5ור בסעיף ומפלסו הנמדד כאמ, לטבלה 1כמפורט בטור     
בעמודה ' או ה', ד', ג', ב', במבנים א 2על הערך הנקוב בטור     
  ".לילה"    
 

- רואים כמפלס הרעש  2סעיף  לצורך. 12רעש קבוע 
את הממוצע החשבוני של ( ב) 6ברעש קבוע כמשמעותו בסעיף ( 1)ומשתנה   

. מפלסי הרעש הנמדדים    
את מפלס שווה ( ד)-ו( ג) 6ף ברעש משתנה כמשמעותו בסעי( 2)   
. הערך    
 

המדידה תעשה במכשיר מדידה על פי התקן הישראלי וכל עוד לא נקבע תקן . 13מכשיר מדידה 
המתאים לדרישות ימדד מפלס הרעש במכשיר , ישראלי למכשיר מדידה

הבינלאומית לאלקטרוניקה כמפורט  התקן הבינלאומי שקבעה הועדה
בהתאם  – 1965משנת  179' או בחוברת מס 1961משנת  123' חוברת מסב

ה הציבור בכל לשכלתקן הבינלאומי החוברות האמורות מופקדות לעיון 
. מחוזית של משרד הבריאות ובמשרד הממונה על המחוז

 
: ין סעיף תעשה כךיהמדידה לענ( א). 14אופן מדידת 

: בחדרים המשמשים למגורים –בדיקת מגורים ( 1)הרעש   
בחדרים שבהם נמצאים בני אדם  –ינו דירת מגורים במקום שא( 2)
 .בדרך כלל 

 –המדידה תעשה בתנאים אלה  (ב)
במרכזו של החדר ובמרחק של מטר אחד לפחות מכל קיר ( 1)
; ומכשול אחר 
: מ מהרצפה"ס 150-מ ו"ס 120בגובה שבין ( 2)
כאשר חלונות החדר והדלתות הפונים אל המרפסת ולחוץ ( 3)
. דלתות החדר הפנימיות סגורות פתוחים לרווחה וכל 
. במכשיר המדידה קריאה מירביתקבל תיכוון כך שת ןהמיקרופו( 4)
 

מדידת מפלס הרעש לצורך הקביעה אם הרעש הוא קבוע או משתנה ( א). 15ש קביעת רע
: - תיעשה כךקבוע או משתנה   

" מהיר"מכשיר המדידה יכוון למצב  (1)
 ;דקות 15המדידה תעשה לפחות במשך  (2)

 .לבצע את האבחנה ואת המדידה בעת ובעונה אחת ניתן (3)

בין הקריאה  10אם המדידה אינה מראה על הרעש העולה על  (ב)
. הרעש הוא קבוע, המירבית לבין הקריאה המזערית

בין הקריאה המירבית לבין  10אם המדידה מראה על הפרש העולה על  (ג)
 .הרעש הוא משתנה. הקריאה המזערית



 .רואים אותו כרעש משתנה דקות 15-אם הרעש נמשך פחות מ (ד)

 
מדידת מפלס הרעש הקבוע תיעשה כשמכשיר המדידה מכוון למצב ( א). 16כיון המכשיר 

". אישי"   
: מדידת המפלס של רעש משתנה תיעשה בתנאים אלה (ב)

" מהיר"מכשיר המדידה יכוון למצב ( 1)
רווחי הזמן שבין כל שתי קריאות רצופות של הרעש יהיו שווים ( 2)

שניות ולא יפחתו  5והם לא יעלו על , הדתקופת המדיבמשך כל 
; משניה אחת

. שניות יבוצעו במשך המדידה 500כאשר משך הרעש הוא לפחות ( ג)  
 
: - הוראות תוספת זו לא יחולו על רעש שמקורו באחד מאלה. 17 

. מטוס( 1)  
. להלן 9מכונת בניה כהגדרתה בסעיף ( 2)  
 

. כל מכונה וכל ציוד לבניה -ף זה  מכונה בסעי( א). 18בדיקת רעש 
המכונה תיבדק כשהמנוע מואץ במהירות המירבית המותרת לפי  (ב)

. הוראות היצרן
 ,רעש בלתי סביר ממכונה כשמפלסו עולה על (ג)

 .מטר ממנה 15המדידה תעשה מכל ארבעה צידי המונה והמרחק  (ד)

 .מקום המכונה ועמידתה לא ישתנו במהלך הבדיקה (ה)
 
 

 טבלה
 

 2טור       
 –מפלס הרעש ב       
  

משך הרעש 
' מבנה ה' מבנה ד' מבנה ג' מבנה ב' מבנה א

לילה יום  לילה יום לילה יום לילה יום לילה יום  
  70  55  55  50  45שעות  9עולה על  . 1
שעות  3עולה על  2

אך אינו עולה על 
. שעות 9

50  55  60  60  1  

עולה על שעה אך  3
אינו עולה על 

עות  שלוש ש

55  60  65  65  80  

 70  40  40  40  35 דקות  10עולה על  4
דקות  15עולה על  5

אך אינו עולה על 
שעה 

60  65  70  70  85  

דקות  10עולה על  6
אך אינו עולה על 

דקות  10

 40  45  45  45  75 

דקות  5עולה על  7
אך אינו עולה על 

. דקות 15

65  70  75  75  90  

דקות  2על  עולה 8
אך אינו עולה על 

דקות  5

70  75  80  80  95  

 80  50  50  50  45 על   הלואינו ע 9
 



 –בתוספת זו . 1הגדרות 
גלמי  וזלית המהווה שארית הזיקוק של נפטתערובת פחמימנית נ –" מזוט"  
 ונקובת הבזקתה אינה , לאחר הפרדת השמנים הקלים יותר    
; ות צלזיוסלמע 65.6 -נמוכה מ    

. מבער של תנור הסקה ביתי או דירתי הנועד לשריפת מזוט –" מבער מזוט"  
 

פליטת גזי שריפה ממבער מזוט לרשות הרבים או לרשותם של אחרים היא  . 2זיהום אויר 
. זיהום אויר חזק או בלתי סבירחזק או בלתי  

. סביר
 

יפה ממבער מזוט לרשות הרבים או לא יגרום אדם ולא יעשה לפליטת גזי שר. 3מניעת זיהום 
. לרשותם של אחריםאויר  

 
 

        ______________
מושקוביץ . מ          
" אפרת"ראש המועצה המקומית         

 
 20.11.1983נתאשר ביום 

________________  
הממונה  -שלמה עמר

 
 


