
 

 
 בהם טיפל בנושא רעש באשדוד ריכוז פניות 

 :2019חבל 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.

 

מס"ד
תאריך 

הפניה

מס' פניה 

באיגוד

מס' פניה 

במוקד עירוני
מקור הרעשרובע

ביצוע 

מדידה 

)כן/לא(

תאריך ביצוע 

המדידה

פניה 

מוצדקת 

)כן/לא(

ניתן קנס 

)כן/לא(

תאריך מתן 

התשובה לפונה

23/01/2019לאלאלאבתים פרטיםי113/01/20194-01191901010072

20/01/2019לאלאלאגנרטוראשדוד210/01/20196-0119

24/01/2019לאכן15/01/2019כן רעש ממע' מכנית העסקח314/01/201911-0119

12/01/2019לאכן10/07/2017כןרעש מכביש ותחבורהח402/01/201905-0119

05/02/2019לאכןלאמערכת אזעקהמע"ר526/01/201915-01191901010012

13/02/2019לאכןלא רעש ממע' מכנית העסקמרינה603/02/201926-02191902000410

20/02/2019לאלאלארעש מכביש ותחבורהא710/02/201933-0219

24/02/2019לאכן24/12/2018כן רעש ממע' מכנית העסקט"ו814/02/201939-02191902004854

23/02/2019לאלאלאאחר*אשדוד913/02/201942-0219

01/03/2019לאלאלאבתים פרטיםאשדוד1019/02/201951-0219

20/03/2019לאלאלאבתים פרטיםי1110/03/201960-03191909002990

10/04/2019לאאללאגנרטורב1231/03/201974-03191903010661

04/04/2019לאלאלאבתים פרטיםי"א1325/03/201978/0319

14/04/2019לאלאלאגנרטורב1404/04/201981-0419

10/05/2019לאלאלא רעש ממע' מכנית העסקה1530/04/201988-04191904010638

10/05/2019לאכן01/05/2019כןאתר בניהע. הנמל1630/04/201990-0419

12/05/2019לאכןלא רעש ממע' מכנית העסקסיטי1702/05/201993-05191905000527

18/05/2019לאלאלאאתר בניהא1808/05/201998-0519

08/06/2019לאלאלאבתים פרטיםט"ו1929/05/2019112-05191905014224

02/06/2019לאכן04/06/2019כן רעש ממע' מכנית העסקג2023/05/2019107-05191905011516

02/06/2019לאלא29/10/2018כן רעש ממע' מכנית העסקמע"ר2123/05/2019116-05191905011519

06/06/2019לאכןלאאחר*סיטי2227/05/2019115-0519

09/06/2019לאכןלאמוסדות חינוךי"ב2330/05/2019114-05191905014957

13/06/2019לאלאלאאחר*מע"ר2403/06/2019120-06191906001063

20/06/2019לאלאלאבתים פרטיםי2510/06/2019128-06191906003847

14/06/2019לאלא24/06/2019כןרעש מכביש ותחבורהסיטי2604/06/2019123-06191906001546

06/06/2019לאכן01/05/2019כןאתר בניהט"ז2727/05/2019129-0519

27/06/2019לאלאלאבתים פרטיםט"ז2817/06/2019133-06191906006365

27/07/2019לאכןלא רעש ממע' מכנית העסקסיטי2917/07/2019144-0719

03/08/2019לאכןלא רעש ממע' מכנית העסקי"ב3024/07/2019158-0719

06/08/2019לאלא29/10/2018כן רעש ממע' מכנית העסקמע"ר3127/07/2019166-0719

14/08/2019לאלאלא רעש ממע' מכנית העסקסיטי3204/08/2019169-08191908001435

16/08/2019לאלאלאבתים פרטיםסיטי3306/08/2019170-08191908001986

18/08/2019לאלאלאאחר*אשדוד3408/08/2019173-0819

04/09/2019לאכןלאגנרטורסיטי3525/08/2019180-08191908010914

26/09/2019לאכןלאמוסדות חינוךח3616/09/2019208-0919

12/10/2019לאכןלא רעש ממע' מכנית העסקד3702/10/2019218-1019

16/10/2019לאכןלאגנרטורסיטי3806/10/2019222-10191910001384

20/10/2019לאכןלאגנרטורסיטי3910/10/2019204-09191910003572

02/11/2019לאכןלאמערכת אזעקהסיטי4023/10/2019232-10191910007561



 

 

 

 * בתים פרטיים 

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

 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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02/11/2019לאכןלארעש מפעילות במפעלג4123/10/2019230-10191910007443

02/11/2019לאכןלא רעש ממע' מכנית העסקא4223/10/2019231-10191910007560

22/10/2019לאכןלא רעש ממע' מכנית העסקי"ז4312/10/2019226-10191910004427

01/11/2019לאכןלא רעש ממע' מכנית העסקסיטי4422/10/2019227-10191910005441

25/09/2019לאכןלארעש מפעילות במפעלג4515/09/2019206-09191909007037

02/11/2019לאכןלאפריקה, טעינה וטלטול מיכליםט4623/10/2019234-10191910007850

01/11/2019לאכןלא רעש ממע' מכנית העסקמע"ר4722/10/2019226-10191910004427

13/11/2019לאכןלא רעש ממע' מכנית העסקסיטי4803/11/2019253-11191911000135

17/01/2019לאכןלא רעש ממע' מכנית העסקסיטי4907/01/2019266-1119

21/11/2019לאכןלארעש מכביש ותחבורהמע"ר5011/11/2019270-1119

30/11/2019לאכןלאמוזיקה/ אירועיםג5120/11/2019275-11192019110106

01/12/2019לאלאלאבתים פרטיםד5221/11/2019284-1119

06/12/2019לאלאלא רעש ממע' מכנית העסקסיטי5326/11/2019292-11191911013018

12/12/2019לאכןלא רעש ממע' מכנית העסקה5402/12/2019298-11191912000535

01/01/2020לאכןלא רעש ממע' מכנית העסקמרינה5522/12/2019330-12191912007978

30/11/2019לאלאלאבתים פרטיםד5620/11/2019277-1119

22/12/2019לאכןלארעש מפעילות במפעלכבדה5712/12/2019316-12191912004937

25/12/2019לאלאלא רעש ממע' מכנית העסקסיטי5815/12/2019320-12191912006101

21/07/2019לאלאלא רעש ממע' מכנית העסקסיטי5911/07/2019323-0719

17/10/2019לאלאלארעש מפעילות במפעלצפוני6007/10/2019336-10191210002961
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 רעש מפעילות במפעל

 מערכת אזעקה

 בתים פרטים

 גנרטור

 מכנית העסק' רעש ממע 

 אתר בניה

 אירועים/ מוזיקה

 מוסדות חינוך

 טעינה וטלטול מיכלים, פריקה

 רעש מכביש ותחבורה

 אחר*


