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מפרט אחיד בתחום מפגעי רעש
להלן רקע והנחיות בתחום מפגעי רעש.
מטרת ההנחיות להבטיח שמירה על איכות הסביבה בתחום מפגעי רעש ,ובמקרה של בית עסק המשמיע
מוסיקה :שלא ישמע רעש מוסיקה מחוץ לכותלי העסק בכל מצב ובעל שעת פעילות בעסק.
ההנחיות מבוססות על הוראות הדין ,ובכל מקרה של סתירה – הוראות הדין גוברות על ההנחיות .

א .רקע :מפגעי רעש
הרעש הוא קול לא רצוי והפרעה סביבתית .רגישות האוכלוסייה למפגעי רעש גדלה והולכת ,וכך גם הדרישה
לנקיטת אמצעים להפחתתם .לרעש מגוון רחב של השפעות על הגוף האדם.

ב .הנחיות:
.1

בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרם רעש בלתי סביר כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי
סביר) ,התש"ן – .1990

.2

בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרם מטרד רעש כאמור בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש),
התשנ"ג – .1992

.3

בעל אולם אירועים  /גן שמחות יעמוד בתקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים),
התשס"ו – .2006

.4

בעל דיסקוטק יעמוד בתקנות רישוי עסקים (התקן מד רעש בדיסקוטק) ,התשע"ד – .2014

.5

עסקים המשמיעים מוסיקה כגון :ברים ,מועדונים ,אולמות  /אירועים ,יידרשו בנוסף לעמידה בהוראות הדין
המפורטות בסעיפים  3 – 1לעיל להגיש חוו"ד מומחה בתחום האקוסטיקה ,שיאשר כי המקום (בית העסק)
אינו מהווה מטרד רעש לסביבה.

.6

כל עסק המשמיע מוסיקה חייב להתקין בבית העסק אמצעי להגבלת עוצמת הקול.

 .7עפ"י דרישת המח' לרישוי עסקים ,יתקין בעל העסק מיגון אקוסטי.
 .8עסק שמושמעת בו מוסיקה יקיים ,בין היתר ,אחר התנאים הבאים:
8.1

דלתות הכניסה לבית העסק תהינה כפולות עם אטימה מלאה מסביב לכנפיים .בדלתות יותקנו מחזירים
אוטומטיים כחלק ממנגנון הסגירה .בעל העסק ידאג כי דלתות הכניסה יהיו סגורות באופן קבוע בזמן
פעילות מוזיקלית.

8.2

יותקנו חלונות בעלי איטום מלא וכושר בידוד גבוה.

8.3

בחלונות יותקנו מנעולים ,כדי למנוע פתיחת חלונות בזמן פעילות מוזיקלית.

8.4

יבוצע איטום סביב כל המקומות בבית העסק שדרכם יוצא רעש.

8.5

בעל העסק יעשה כל הדרוש כדי למנוע בריחת רעש מוזיקה דרך פתחי האוורור ,תעלות ,מזגני חלון וכו'
ויבצע איטום סביב כל המקומות בבית העסק שדרכם עשוי לצאת הרעש.

8.6

מערכת ההגברה תכלול אמצעים למניעת מפגעי רעש.

8.7

על פי דרישת המועצה ,ובהתאם לצורך ,יוצבו אנשי שמירה מטעם בעל העסק בכניסה לעסק שימנעו
התקהלות אנשים בפתח ובחזית העסק וידאגו לשמירת השקט במקום.

קישורים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) ,התש"ן .1990 -
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) ,התשנ"ג .1992 -
תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים) ,התשס"ו.2006-
תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש בדיסקוטק) ,התשע"ד – .2014
הנחיות לחוו"ד אקוסטית לבית עסק המשמיע מוסיקה.

על חוות הדעת בתחום האקוסטיקה לכלול ,בין היתר ,את הנושאים הבאים:
.1

פירוט הניסיון המקצועי והשכלתו של המומחה בתחום האקוסטי.

.2

פירוט ייעוד בית העסק ,ימים ושעות פעילות בעסק.

.3

פירוט כל דרישות הוראות הדין והנחיות הרשות המקומית החלות לעסק מהסוג המבוקש.

.4

פירוט מבנה העסק :כניסות ויציאות ,קירות ,גגות ,פתחים וכדומה (על גבי תרשים).

.5

פירוט שכנים והשימושים בסביבה על גבי תרשים העלולים להיות מושפעים מפעילות העסק.

.6

פירוט סוג ,מיקום וכוון הרמקולים ומערכת ההגברה בעסק (על גבי תרשים).

.7

פירוט כל התקנת מגביל קול/לימיטר קבוע במערכת הסאונד של העסק.

.8

פירוט מועד מדידות הרעש ,מכשור ,שעה ,משך זמן המדידות וכדומה.

.9

ריכוז ממצאי מדידות הרעש בתוך ומחוץ לכותלי בית העסק ,בזמן פעילות בית העסק.

.10

המלצות למניעת מטרדי הרעש לשכנים ולסביבה ,כגון אמצעים לשיפור בידוד אקוסטי ,איטום ,פתחים
בחזיתות העסק ,הגבלת מפלסי הרעש בבית העסק ,בהתאם לפירוט הבא:
א .מפלס רעש מחושב (צפוי) במקבלי הרעש בסביבת בית העסק – עסקים ומגורים.

ב .פירוט מפלסי הרעש מחושבים במרחק  1מ' מכל רמקול בבית העסק ובמרחק  3מ' מדלת הכניסה
הראשית ועוד  3נקודות בהתאם לשיקול דעת היועץ.
ג .פירוט מפלסי רעש צפויים/מחושבים במקבלי הרעש (בתי מגורים בסביבה ,בתי עסק וכדומה).
.11

אישור כי בוצעו בבית העסק כל המלצות עורך חווה"ד.

גרנות שלמה איריס
רכזת רישוי עסקים
מועצה מקומית רמת ישי

