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חוק עזר לרמת השרון (מניעת רעש) ,התשס"ב2002-
פורסם:

חש"ם  ,654התשס"ב ) ,(24.6.2002עמ' 351

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  23 ,22ו 24-לפקודת המועצות המקומיות ,ולפי סעיף  6לחוק למניעת מפגעים,
התשכ"א ,1961-מתקינה המועצה המקומית רמת השרון חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -

.1
"אולם"  -כמשמעותו בפריטים 7.7א' ו-ב' ו 7.9-א' לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשנ"ה( 1995-להלן -
הצו) ,לרבות בית-קפה ומסעדה כמשמעותם בפריט 4.2א' ו-ב' לצו ,ודיסקוטק כמשמעותו בפריט 7.7ו' לצו;
"אזור מגורים"  -אזור שנקבע כאזור מגורים בתכנית בנין העיר ,בהתאם לדיני התכנון והבניה ,וכן אזור המשמש
כאזור מגורים למעשה;
")" "dB(Aבנין"" ,סקלה " ,"Aמפלס רעש"" ,מצב מדידה"  -כהגדרתם בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר),
התש"ן( 1990-להלן  -תקנות רעש בלתי סביר);
"המועצה"  -המועצה המקומית רמת השרון;
"ימי מנוחה"  -הימים שנקבעו בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח;1948-
"כלי נגינה חשמלי"  -כלי נגינה המופעל בעזרת חשמל;
"מוסיקה"  -מוסיקה כלית ,מכאנית ,קולית או מוקלטת לרבות קולות ורעשים;
"מפקח"  -עובד המועצה שראש המועצה מינה אותו להיות מפקח לענין חוק עזר זה;
"נכס"  -יחידה או חלק בבנין או קרקע ,כגון דירת מגורים ,עסק ,חצר וכדומה;
"ראש המועצה"  -לרבות מי שראש המועצה הסמיכו לענין הוראות חוק עזר זה ,כולו או מקצתו;
"רכב" ו"רכב מנועי"  -כמשמעותם בפקודת התעבורה;
"תקנות מניעת רעש"  -תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) ,התשנ"ג( 1992-להלן  -תקנות מניעת רעש).

רעש מרכב והפעלת צופר
.2

(א) לא יגרום אדם לרעש חזק מרכב מנועי ,אלא במידה הדרושה להפעלתו התקינה של הרכב.
(ב) לא יפעיל אדם בתחום המועצה צופר או אמצעי אזהרה כיוצא בזה מרכב ,אלא אם כן –

( )1הדבר דרוש לשם אזהרה מפני סכנה קרובה שאין למנוע אותה בדרך אחרת;
( )2הפעלת הצופר או אמצעי האזהרה האמורים אינה נמשכת וחוזרת יותר מן הדרוש לפי
הנסיבות.
(ג) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו ,בהתאמות המתחייבות ,גם לענין רכב חירום שחלות עליו הוראות תקנה
(62א) ו(-ב)( )1ו )2(-לתקנות התעבורה ,התשכ"א.1961-
(ד) לא ינהג אדם ברכב מנועי ,זולת אם הותקן במפלט הרכב משתיק קול או מיתקן אחר ,המונע ביעילות
רעש נפץ הבוקע מן המפלט.

רעש באמצעות מכשירי קול
(א) לא ישיר אדם ,לא יקים צעקה ,לא יקיש ולא יגרום לרעש או להפרעה ולא יפעיל כלי נגינה ,מקלט רדיו,
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טלוויזיה ,רשם-קול ,מגביר קול או מכשיר כיוצא באלה ,בין השעות  14:00ל ,16:00-ובין השעות  23:00ל07:00-
למחרת ,באחד ממקומות אלה:

( )1תחת כיפת השמים;
( )2במקום שאינו תחת כיפת השמים ,אולם שאינו סגור בכל צדדיו כלפי חוץ ,או שדלתותיו,
חלונותיו או פתחיו האחרים אינם סגורים כולם;
( )3בבנין שיש בו יחידת מגורים (להלן – בנין מגורים) בעוצמה העשויה לגרום מטרד או
הפרעה למנוחת השכנים.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על פעולה המבוצעת אגב חגיגה או שמחה באחד המועדים האלה,
כאשר בשטח הפתוח שמחוץ לשטח האירוע מפלס הרעש לא יעלה בשום מקרה על ):80dB (A

( )1ליל יום העצמאות;
( )2ליל פורים;
( )3ערב יום מנוחה ומוצאי יום מנוחה – עד חצות.
תיקונים ושיפוצים

שגיאה! השתמש בכרטיסיה בית כדי להחיל  Heading 1על הטקסט שברצונך שיופיע כאן.
לא יבצע אדם ולא ירשה לבצע ,באזור מגורים ,בימי חול בין השעות  22:00ל 07:00-למחרת ,ובימי מנוחה,
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עבודות תיקונים או שיפוץ בבנין מגורים ,ולא יתקין בו מיתקנים במשך שעות אלה.

הפעלת מכונות
לא יפעיל אדם ולא ירשה להפעיל ,באזור מגורים ,בימי חול בין השעות  19:00ל 06:00-למחרת ,ובימי מנוחה,
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מכונה כמשמעותה בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר ,מציוד בניה) ,התשל"ט ,1979-לצורכי חפירה ,בניה ,או
כיוצא באלה ,זולת אם הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון
הציבור ,בריאותו או בטיחותו או להסרת סכנה או הפרעה כאמור.

טלטול מכלים
לא יטלטל אדם ולא ירשה לטלטל ,בימי חול בין השעות  22:00ל 06:00-למחרת ,ובימי מנוחה ,פחי אשפה,
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מכלים ,חביות וכיוצא באלה ,באופן הגורם רעש או העלול לגרום רעש.

הודעות ופרסומות
לא יפעיל אדם ולא ירשה להפעיל באזור מגורים מגביר קול או מכשיר כיוצא בזה ,כדי להפנות את תשומת
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הלב למכירת טובין ,לאספקת שירותים ,להופעה ,להצגה ,או לשם מתן הודעה או פרסומת.

מערכת אזעקה בנכס
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לא יתקין אדם ולא יפעיל ,בין בעצמו ובין על ידי אחר ,מערכת אזעקה בנכס ,אלא בהתאם להוראות אלה:

( )1הפעלת המערכת תגרום להפעלה מבוקרת של פעמון האזעקה (להלן  -הצופר) למשך 6
דקות לכל היותר;
( )2לאחר פרק הזמן הקבוע בפסקה ( ,)1יחדל הצופר לפעול מעצמו ולא יופעל שנית ,אלא
לאחר שנדרך מחדש באופן ידני או באופן אוטומטי;
( )3צליל הצופר יהיה מקוטע ,עם הפעלה לסירוגין במשך  30שניות בלבד;
( )4הפעלת מערכת האזעקה ,לא תגרום לרעש שמפלסו ,במרחק של מטר אחד ממקור הרעש,
וכאשר המדידה נעשית במצב מדידה "מהיר" ,עולה על -
(א)

) - 87dB (Aבאזור מגורים;

(ב)

) - 95dB (Aבאזור שאינו אזור מגורים;

( )5בעל הנכס אחראי לתקינות מערכת האזעקה ולהפסקה מיידית של פעולתה במקרה של
קלקול או תקלה; בעל הנכס ידאג לכוננות במשך כל שעות היממה ,לשם הפסקת פעולת
מערכת האזעקה שהופעלה ,לכל המאוחר עם תום הזמן שנקבע בפסקה ( ,)1על ידי קשר
אוטומטי עם מוקד אזרחי ,או לפי קריאה טלפונית ,כמפורט בפסקה ( ,)6מיד לאחר קבלת
הודעה על קלקול או תקלה;
(( )6א) בעל הנכס או המחזיק בו יתקין ליד דלת הכניסה לנכס שלט בכתב ברור ,המפרט את
שם האחראי לאחזקת מערכת האזעקה ומספר הטלפון שלו ,כדי לאפשר פניה אליו
להפסקת פעולת הצופר במקרה של קלקול או תקלה;
היה הנכס עסק כמשמעותו בחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח ,1968-יתקין בעל
(ב)
העסק את השלט כאמור ויוסיף בו גם את השם ומספר הטלפון של בעל העסק או מנהלו,
כדי לאפשר פניה אליהם להפסקת פעולת הצופר במקרה של קלקול;
בפסקה זו" ,האחראי לאחזקת מערכת האזעקה"  -מי שבעל הנכס התקשר עמו
(ג)
בחוזה לשם דאגה לתקינות המערכת ולניתוקה ,כאמור בפסקה ( ,)5ואם לא התקשר
כאמור  -בעל הנכס בעצמו;
( )7מתח החשמל של מערכת האזעקה יהיה  12וולט;
( )8מי שנקרא להפסיק רעש הבוקע מצופר הפועל בניגוד להוראות פסקה ( ,)1יעשה כן בכל
ההקדם ובפרק זמן שלא יעלה על  30דקות ,וזאת בכל שעות היממה ובכל ימות השנה;
( )9לא הופסקה פעולת הצופר כעבור פרק הזמן המפורט בפסקה ( ,)8רשאי ראש המועצה או
מי שהוא הרשהו לכך ,לנקוט בכל הצעדים להפסקת פעולת הצופר ,והמועצה תהא רשאית
לגבות מבעל הנכס את ההוצאות הכרוכות בפעולה כאמור.
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הפעלת צופר אזעקה בנכס ובמכוניות
(א) לא יתקין אדם מערכת אזעקה בנכס או במכונית ,אלא אם כן זו מערכת מאושרת על ידי מכון התקנים
.9
הישראלי ,ובידי המתקין נמצא אישור על כך.
(ב) התקין אדם מערכת אזעקה כאמור בסעיף קטן (א) ,הוא ידאג לכך שהמערכת תהיה תקינה כך שלא
ייגרמו אזעקות שווא; אין באמור כדי לגרוע מסמכות המועצה לדרוש ,על פי דין ,מבעל נכס להיות קשור למוקד של
חברת שמירה.
(ג) המפקח רשאי לדרוש הצגת אישור כאמור בסעיף קטן (א) ,והנדרש לכך יציגו בפני המפקח.
(ד) לא נהג אדם על פי הוראות סעיף זה ,רשאית המועצה לבדוק בעצמה את מערכת האזעקה ,כאמור,
ולחייב את המחזיק בהוצאות הבדיקה.
(ה) המחזיק בנכס או בעל רכב יהא אחראי לתקינות מערכת האזעקה ,בנכסו או ברכבו ולהפסקה מיידית
של פעולתה במקרה של קלקול או תקלה.

רעש מזגנים ומדחסים
(א) לא יתקין אדם ולא ירשה לאחר להתקין מזגן ,מדחס או מכשיר כיוצא באלה ,אלא בכפוף להוראות
.10
ולתנאים המפורטים בתקנות  11ו 12-לתקנות מניעת רעש.
(ב) הטוען להפרת הוראה זו יישא בהוצאות לבדיקת ההתקנה כאמור בסעיף קטן (א).

הפעלת כלי נגינה חשמלי ומערכות הגברה באולמות
(א) מפלס הקול של המוסיקה ,המושמעת באולם באמצעות מערכת הגברה לא יעלה על ) ,90 dB (Aבכל מקום
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שבו עשויים להימצא אנשים.
(ב) לא ישמיע אדם מוסיקה באולם ולא יניח להשמיעה בו ,באמצעות מערכת הגברה או כלי נגינה חשמלי,
אלא אם כן חוברו לזרם החשמל באמצעות מיתקן להפסקת זרם (להלן  -מיתקן) ,כשהוא פועל באורח תקין ובהתאם
לחוק עזר זה.
(ג) בסעיף זה" ,מיתקן הפועל באורח תקין"  -מיתקן המפסיק לשלוש שניות רצופות לפחות את זרם
החשמל שאליו מחוברים כלי הנגינה החשמלי או מערכת ההגברה ,כל אימת שמפלס הקול באולם ,בכל מקום שבו
עשויים להימצא אנשים ,עולה על ) ,90 dB (Aבהתאם להוראות ראש המועצה.
(ד) בכל מיתקן יהיה מיקרופון לקליטת המוסיקה המושמעת באולם; המיקרופון יחובר לתקרה באורח
קבוע ,במרחק ובמקום שיקבע ראש המועצה ,בין בהוראה כללית ובין לגבי אולם מסוים.
(ה) במיתקן או מחוצה לו תיקבע נורת ביקורת נראית לעין ,אשר תידלוק כל אימת שהמיתקן מופעל.
(ו) מפלס הקול באולם ,שלפיו יכוון המיתקן כאמור ,יימדד ,עד לקביעת תקן ישראלי למכשיר מדידה,
במכשיר העונה על דרישות התקן הבין-לאומי לאלקטרוניקה ,שקבעה הועדה הבין-לאומית לאלקטרוניקה בחוברת
 651מ ,1979-כשהמכשיר מכוון למצב מדידה "איטי" (.)SLOW
(ז) ראש המועצה רשאי לפטור בעל אולם ממילוי אחר הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ה) ,כולן או חלקן,
לתקופה שיקבע.

רעש בעלי חיים
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המחזיק בעלי חיים בביתו ,בנכסיו או בחצריו ,יחזיקם במקום ובאופן שלא יגרום רעש חזק המפריע לשכנים.

סייג לתחולה
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הוראות חוק עזר זה לא יחולו על הקמת רעש שאינו נשמע מחוץ לתחום רשות היחיד של הגורם לו.

סמכויות המפקח
(א) מפקח רשאי ,בכל עת ,להיכנס למקום שיש לו חשד סביר להניח כי נעברת בו עבירה לפי חוק עזר זה,
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ולעשות כ ל מעשה הדרוש כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה.
(ב) לא יפריע אדם למפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).
(ג) מפקח רשאי להורות לאדם העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,כי יפסיק את הפעולה הגורמת
לרעש; לא ביצע האדם את הוראות המפקח או לא ניתן למצוא את האדם כאמור בתוך זמן סביר ,רשאי המפקח
להפסיק את הרעש בעצמו או לנקוט אמצעי אחר כדי למנוע רעש בלתי סביר.

מדידת רעש
מדידת מפלס רעש לפי חוק עזר זה תיעשה באופן ובמכשירים שנקבעו בתקנות  4ו 5-לתקנות רעש בלתי
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סביר ,למעט קביעת המרחק של מדידת רעש של מערכת אזעקה שתיעשה כמפורט בתקנות  9ו 10-לתקנות מניעת
רעש.

רעש הנשמע באזור מגורים
איסור המוטל על פי חוק עזר זה על גרימת רעש באזור מגורים ,יחול גם על גרימת רעש מחוץ לאזור מגורים,
.16
אם אותו רעש גורם מטרד או הפרעה באזור מגורים.
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ביטול
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חוק עזר לרמת השרון (מניעת רעש) ,התשי"ג - 1952-בטל.
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