
 

 
 :2017חבל יבנה בשנת  –בהם טיפל איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד רעש באשדוד ריכוז פניות 

הנחיות לנקיטת החוק ותקנותיו כולל המפרט את דרישות בעל העסק מקבל דו"ח  מוצדקת,במידה והפניה 

  .צעדים להסרת מטרד הרעש

תאריך  מס"ד
 מקור הרעש הפניה

בוצעה 
מדידה 
 )כן/לא(

תאריך ביצוע 
 המדידה

פניה 
מוצדקת 
 )כן/לא(

 לא   לא מע' מכנית בעסק 15/01/2017 1

 כן   לא גנרטור 23/01/2017 2

 לא 09/02/2017 כן רעש מפעילות במפעל 26/01/2017 3

     לא רעש מפעילות במפעל 06/02/2017 4

 כן 28/02/2017 כן מוסדות חינוך 21/02/2017 5

 כן 28/02/2017 כן מוסדות חינוך 27/02/2017 6

 כן   לא מוזיקה/אירועים 05/03/2017 7

 לא   לא בתים פרטים 05/03/2017 8

 כן   לא מוסדות חינוך 05/03/2017 9

 כן   לא מוסדות חינוך 07/03/2017 10

 כן   לא מוסדות חינוך 07/03/2017 11

 כן   לא מוסדות חינוך 10/03/2017 12

 לא   לא פריקה, טעינה וטלטול מיכלים 14/03/2017 13

 לא   לא בתים פרטים 14/03/2017 14

 לא   לא פריקה, טעינה וטלטול מיכלים 27/03/2017 15

 כן 20/04/2017 כן רעש מכביש ותחבורה 27/03/2017 16

 כן   לא מפוח עלים 02/04/2017 17

 כן   לא מוסדות חינוך 10/03/2017 18

 לא 20/04/2017 כן מפעילות במפעל רעש 04/04/2017 19

 לא   לא בתים פרטים 18/04/2017 20

 כן   לא מוזיקה/אירועים 19/04/2017 21

 כן   לא מע' מכנית בעסק 21/04/2017 22

 כן   לא רעש מפעילות במפעל 25/04/2017 23

 כן   לא מע' מכנית בעסק 25/04/2017 24

 לא   לא מע' מכנית בעסק 19/04/2017 25

 לא 10/05/2017 כן אתר בניה 07/05/2017 26

 לא   לא רעש מפעילות במפעל 07/05/2017 27

 כן 08/06/2017 כן רעש מכביש ותחבורה 04/06/2017 28

 לא   לא מע' מכנית בעסק 28/05/2017 29

 כן 19/06/2017 כן רעש מפעילות במפעל 28/05/2017 30



 

 

תאריך  מס"ד
 מקור הרעש הפניה

בוצעה 
מדידה 
 )כן/לא(

תאריך ביצוע 
 המדידה

פניה 
מוצדקת 
 )כן/לא(

 לא 11/07/2017 כן מע' מכנית בעסק 06/06/2017 31

 לא   לא מוזיקה/אירועים 07/06/2017 32

 לא   לא בתים פרטים 13/06/2017 33

 לא   לא מע' מכנית בעסק 24/05/2017 34

 כן   לא מוזיקה/אירועים 27/06/2017 35

 לא 30/07/2017 כן מע' מכנית בעסק 05/07/2017 36

 לא   לא מע' מכנית בעסק 26/06/2017 37

 לא   לא מוזיקה/אירועים 10/07/2017 38

 לא 23/07/2017 כן מע' מכנית בעסק 11/07/2017 39

 כן   לא מוסדות חינוך 11/07/2017 40

 לא 16/07/2017 כן מע' מכנית בעסק 12/07/2017 41

 כן   לא מוסדות חינוך 16/07/2017 42

 כן   לא מפוח עלים 20/07/2017 43

 כן   לא אזעקהמערכת  20/07/2017 44

 לא   לא אתר בניה 20/07/2017 45

 כן   לא מפוח עלים 23/07/2017 46

 לא   לא מע' מכנית בעסק 15/08/2017 47

 כן   לא מע' מכנית בעסק 15/08/2017 48

 כן   לא מוסדות חינוך 11/09/2017 49

 כן   לא מוסדות חינוך 22/08/2017 50

 כן   לא מערכת אזעקה 20/07/2017 51

 כן   לא מע' מכנית בעסק 30/07/2017 52

 לא   לא רעש מפעילות במפעל 20/08/2017 53

 כן   לא מערכת אזעקה 22/08/2017 54

 לא   לא רעש מפעילות במפעל 23/08/2017 55

 כן 19/11/2017 כן מוסדות חינוך 24/08/2017 56

 כן   לא מוסדות חינוך 11/09/2017 57

 כן   לא מע' מכנית בעסק 25/09/2017 58

 כן   לא רעש מכביש ותחבורה 02/10/2017 59

 לא 02/10/2017 כן מע' מכנית בעסק 15/10/2017 60

 לא   לא רעש מפעילות במפעל 20/10/2017 61

 לא   לא מע' מכנית בעסק 19/11/2017 62

 



 

 
 

 * בתים פרטיים 

נביחות כלבים וכד'. האיגוד אינו מטפל בתלונות מסוג זה. פניות  בנושא מזגנים, שיפוצים, הפעלת מוזיקה, 

 לכל המתלוננים הוסבר ונשלח חומר המפרט את תקנות החוק ודרכי הפעולה העומדים לרשותם.

 

 : התפלגות פניות בנושא רעש לפי סוג המטרד1תרשים מס'  
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 מכנית בעסק' מע

 גנרטור

 רעש מפעילות במפעל

 מוסדות חינוך

 אירועים/מוזיקה

 בתים פרטים

 טעינה וטלטול מיכלים, פריקה

 רעש מכביש ותחבורה

 מפוח עלים

 אתר בניה

 מערכת אזעקה


