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 בהם טיפל בנושא רעש ריכוז פניות 

 :2021חבל יבנה בשנת  –איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד 

 

  במידה והפניה מוצדקת, בעל העסק מקבל דו"ח המפרט את דרישות החוק ותקנותיו כולל הנחיות לנקיטת צעדים להסרת מטרד הרעש.                                 

 

 תאריך הפניה מס"ד
יה מס' פנ

 באיגוד

מס' פניה 

 במוקד עירוני
 מקור הרעש רובע

ביצוע 

מדידה 

 )כן/לא(

תאריך ביצוע 

 המדידה

פניה 

מוצדקת 

 )כן/לא(

ניתן 

קנס 

 )כן/לא(

תאריך מתן 

התשובה 

 לפונה

1 04/01/2021 04-0121   
בני 
 עיי"ש

 14/01/2021 לא לא   לא בעלי חיים

 ט"ו 2101003681 11-0121 10/01/2021 2
ע' רעש ממ 

 מכנית העסק
 20/01/2021 לא כן 02/02/2021 כן

 21/01/2021 לא כן   לא רעש מטוסים י"ג המשרד 13-0121 11/01/2021 3

 אשדוד   14-0121 11/01/2021 4
רעש מכביש 

 ותחבורה
 21/01/2021 לא לא   לא

 ט"ו 2101005262 17-0121 13/01/2021 5
רעש ממע'  

 מכנית העסק
 23/01/2021 לא כן   לא

 י"ז   22-0121 18/01/2021 6
רעש ממע'  

 מכנית העסק
 28/01/2021 לא כן   לא

 27/01/2021 לא כן   לא גנרטור גדרה המשרד 24-0121 17/01/2021 7

 י"ז 2101006969 27-0121 19/01/2021 8
רעש ממע'  

 מכנית העסק
 29/01/2021 לא כן   לא

 ט"ו   34-0121 26/01/2021 9
רעש ממע'  
 כנית העסקמ

 05/02/2021 לא כן 02/02/2021 כן

 06/02/2021 לא לא   לא בתים פרטים מרינה 2101010327 35-0121 27/01/2021 10
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 תאריך הפניה מס"ד
יה מס' פנ

 באיגוד

מס' פניה 

 במוקד עירוני
 מקור הרעש רובע

ביצוע 

מדידה 

 )כן/לא(

תאריך ביצוע 

 המדידה

פניה 

מוצדקת 

 )כן/לא(

ניתן 

קנס 

 )כן/לא(

תאריך מתן 

התשובה 

 לפונה

 י"ז 2101006824 36-0121 18/01/2021 11
רעש ממע'  

 מכנית העסק
 28/01/2021 לא כן   לא

 ח 2101011214 40-0121 31/01/2021 12
אתר בניה/ 

 שיפוצים
 10/02/2021 לא לא   לא

 ד 2102002795 48-0221 09/02/2021 13
רעש ממע'  

 מכנית העסק
 19/02/2021 לא כן 25/02/2021 כן

 26/02/2021 לא כן   לא מוסדות חינוך י"ב 2102006208 56-0221 16/02/2021 14

 28/02/2021 לא כן   לא מוזיקה/ אירועים א 2102005731 58-0221 18/02/2021 15

 צפוני   60-0221 21/02/2021 16
רעש מפעילות 

 בעסק
 03/03/2021 לא לא   לא

 26/02/2021 לא לא   לא גנרטור סיטי 2102005798 55-0221 16/02/2021 17

 גדרה   66-0321 11/02/2021 18
רעש ממע'  

 מכנית העסק
 21/02/2021 לא כן 23/02/2021 כן

 ד 2103006238 70-0321 15/03/2021 19
מע' רעש מ 

 מכנית העסק
 25/03/2021 לא כן 25/02/2021 כן

 26/03/2021 לא לא   לא בתים פרטים ט"ו 2103006825 71-0321 16/03/2021 20

 16/04/2021 לא כן   לא מוזיקה/ אירועים ברנר מועצה 77-0421 06/04/2021 21

 16/04/2021 לא כן   לא מוזיקה/ אירועים א המשרד 80-0421 06/04/2021 22

 ד   83-0421 12/04/2021 23
רעש ממע'  

 מכנית העסק
 22/04/2021 לא כן   לא
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 תאריך הפניה מס"ד
יה מס' פנ

 באיגוד

מס' פניה 

 במוקד עירוני
 מקור הרעש רובע

ביצוע 

מדידה 

 )כן/לא(

תאריך ביצוע 

 המדידה

פניה 

מוצדקת 

 )כן/לא(

ניתן 

קנס 

 )כן/לא(

תאריך מתן 

התשובה 

 לפונה

 גדרה   84-0421 28/04/2021 24
רעש מכביש 

 ותחבורה
 08/05/2021 לא לא   לא

 סיטי 2104008681 96-0521 01/05/2021 25
רעש ממע'  

 מכנית העסק
 11/05/2021 לא כן   לא

 מרינה 2105007803 109-0521 16/05/2021 26
רעש ממע'  

 מכנית העסק
 26/05/2021 לא כן   לא

 י"ב   119-0521 19/05/2021 27
פריקה, טעינה 
 וטלטול מיכלים

 29/05/2021 לא כן   לא

 10/06/2021 לא לא   לא בתים פרטים י"א 210501386 120-0521 31/05/2021 28

29 08/06/2021 124-0621   
גן 
 יבנה

רעש מפעילות 
 בעסק

 18/06/2021 לא כן   לא

 גדרה   129-0621 10/06/2021 30
רעש ממע'  

 מכנית העסק
 20/06/2021 לא כן   לא

 01/07/2021 לא לא   לא בתים פרטים י"ב המשרד 141-0621 21/06/2021 31

 01/07/2021 לא כן   לא מוזיקה/ אירועים ברנר   143-0621 21/06/2021 32

 19/07/2021 לא כן   לא אחר* סיטי 2107004366 163-0721 09/07/2021 33

 01/08/2021 לא כן   לא גנרטור ו 2107010325 168-0721 22/07/2021 34

35 11/08/2021 182-0821 61239 
גן 
 יבנה

 21/08/2021 לא כן   לא מערכת אזעקה

 סיטי   191-0821 05/09/2021 36
רעש ממע'  

 מכנית העסק
 15/09/2021 לא כן   לא
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 תאריך הפניה מס"ד
יה מס' פנ

 באיגוד

מס' פניה 

 במוקד עירוני
 מקור הרעש רובע

ביצוע 

מדידה 

 )כן/לא(

תאריך ביצוע 

 המדידה

פניה 

מוצדקת 

 )כן/לא(

ניתן 

קנס 

 )כן/לא(

תאריך מתן 

התשובה 

 לפונה

 09/10/2021 לא כן   לא מוזיקה/ אירועים ב   203-0921 29/09/2021 37

38 03/10/2021 207-1021   
גן 
 יבנה

רעש מפעילות 
 בעסק

 13/10/2021 לא כן   לא

 13/10/2021 לא לא   לא מוזיקה/ אירועים ט"ו   164-0721 03/10/2021 39

 גדרה   210-1021 04/10/2021 40
רעש ממע'  

 מכנית העסק
 14/10/2021 לא כן 06/10/2021 ןכ

 13/10/2021 לא כן 21/10/2021 כן מוזיקה/ אירועים א   212-1021 03/10/2021 41

 סיטי 2109005905 213-0921 06/10/2021 42
רעש ממע'  

 מכנית העסק
 16/10/2021 לא כן   לא

 סיטי 2110003558 214-1021 10/10/2021 43
רעש ממע'  

 מכנית העסק
 20/10/2021 לא כן   לא

 30/10/2021 לא לא   לא בתים פרטים ט"ו המשרד 223-1021 20/10/2021 44

 03/11/2021 לא לא   לא בתים פרטים ד 2110011865 232-1021 24/10/2021 45

 סיטי   242-1121 01/11/2021 46
רעש ממע'  

 מכנית העסק
 11/11/2021 לא כן   לא

 05/11/2021 לא כן   לא מוזיקה/ אירועים סיטי 2110013095 234-1021 26/10/2021 47

 צפוני 2111003320 244-1121 08/11/2021 48
רעש מפעילות 

 בעסק
 18/11/2021 לא לא 08/11/2021 כן

 א המשרד 247-1121 08/11/2021 49
אתר בניה/ 

 שיפוצים
 18/11/2021 לא כן   לא
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 תאריך הפניה מס"ד
יה מס' פנ

 באיגוד

מס' פניה 

 במוקד עירוני
 מקור הרעש רובע

ביצוע 

מדידה 

 )כן/לא(

תאריך ביצוע 

 המדידה

פניה 

מוצדקת 

 )כן/לא(

ניתן 

קנס 

 )כן/לא(

תאריך מתן 

התשובה 

 לפונה

 סיטי 2111004401 256-1121 10/11/2021 50
ע' רעש ממ 

 מכנית העסק
 20/11/2021 לא כן 10/11/2021 כן

 25/11/2021 לא כן   לא מוסדות חינוך י המשרד 259-1121 15/11/2021 51

 05/12/2021 לא כן   לא מוסדות חינוך ט   269-1121 25/11/2021 52

53 21/11/2021 266-1121   
חפץ 
 חיים

 01/12/2021 לא לא   לא בתים פרטים

 א 2111009721 267-1121 23/11/2021 54
אתר בניה/ 

 שיפוצים
 03/12/2021 לא לא   לא

 ט"ו המשרד 273-1121 18/11/2021 55
רעש מכביש 

 ותחבורה
 28/11/2021 לא לא   לא

 11/12/2021 לא כן   לא מוזיקה/ אירועים א   275-1221 01/12/2021 56

57 23/11/2021 274-1121   
גן 
 יבנה

 03/12/2021 לא לא   לא מוסדות חינוך

 ט"ו 2112000223 276-1221 01/12/2021 58
רעש ממע'  

 מכנית העסק
 11/12/2021 לא כן   לא

 י 2112000444 277-1221 02/12/2021 59
פריקה, טעינה 
 וטלטול מיכלים

 12/12/2021 לא כן   לא

 11/12/2021 לא כן 02/12/2021 כן מוזיקה/ אירועים א   280-1221 01/12/2021 60

 ח 2112001639 281-1221 06/12/2021 61
רעש ממע'  

 מכנית העסק
 16/12/2021 לא כן   לא

 17/12/2021 לא לא   לא בעלי חיים ג 2112001760 283-1221 07/12/2021 62
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 תאריך הפניה מס"ד
יה מס' פנ

 באיגוד

מס' פניה 

 במוקד עירוני
 מקור הרעש רובע

ביצוע 

מדידה 

 )כן/לא(

תאריך ביצוע 

 המדידה

פניה 

מוצדקת 

 )כן/לא(

ניתן 

קנס 

 )כן/לא(

תאריך מתן 

התשובה 

 לפונה

 30/12/2021 לא כן   לא מוזיקה/ אירועים מע"ר   293-1221 20/12/2021 63

 א 2112007858 296-1221 22/12/2021 64
אתר בניה/ 

 שיפוצים
 01/01/2022 לא לא   לא

 

  פניות  בנושא מזגנים, שיפוצים, הפעלת מוזיקה, נביחות כלבים וכד'. האיגוד אינו מטפל בתלונות מסוג זה. לכל המתלוננים הוסבר - םייטרפ םי* בת                                        

 תקנות החוק ודרכי הפעולה העומדים לרשותם.  ונשלח חומר המפרט את                                        

 

 : התפלגות פניות בנושא רעש לפי סוג המטרד1תרשים מס'  
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שיפוצים/ אתר בניה

מוסדות חינוך

אירועים/ מוזיקה

מערכת אזעקה

טעינה וטלטול מיכלים, פריקה

אחר*

רעש מכביש ותחבורה

רעש מפעילות בעסק

מכנית העסק' רעש ממע

בתים פרטים

רעש מטוסים

גנרטור

בעלי חיים


