
 2000 -ס "התש, )מניעת רעש –ברירת משפט (לצו סדר הדין הפלילי דברי הסבר 
 הגדרות

 
וכן אזור , בהתאם לדיני התכנון והבניה, אזור שנקבע אזור מגורים בתוכנית בנין בניין העיר

 ;המשמש כאזור מגורים למעשה
  - "אזור מגורים"

 ח עבירת "דו" ;רות משפט במשרד לאיכות הסביבה הנשלח למערך ברישל גרימת רעשח המתאר ביצוע עבירה "דו
   - "רעש

לחוק סדר הדין ) ב(228הודעה הנמסרת לחשוד בביצוע עבירה על ידי מי שהוסמך לכך על פי סעיף 
הקובעת כי על מקבל , )חוק סדר הדין הפלילי: להלן (1982 -ב "התשמ, ]נוסח משולב[הפלילי 

 ;ההודעה לשלם קנס

 הודעת תשלום "
  -" קנס

ראשון ושביעי של פסח , ראשון ושמיני עצרת של סוכות, יום הכיפורים, שני ימי ראש השנה, שבת
 ;וחג השבועות

  - "ימי מנוחה"

  -  "מכונה" ;לדברי ההסבר' כל אחד מהמכונות והמתקנים המפורטים בנספח א
 תשלום ברירת .עבירה שנעברה בתוך שנתיים לאחר שהורשע אדם בעבירה לפי אותו סעיף בחיקוק

 היא -ואולם אם הופקה הודעת תשלום קנס ולא שולמה , המשפט מהווה הרשעה בעבירה לפי החוק
 ;הרשעהלא תיחשב כ

  - "עבירה חוזרת"

  - "פרט" .הסעיף בחיקוק על פי מספרו הסידורי כמופיע בתוספת לצו 
 

 אופן הפעלת הצו
 
 :ניתן להפעיל את הצו בשתי  דרכים .א
 
הממונה  או מי שהוסמך לכך על ידי השר, דנית של הודעת תשלום הקנס לחשוד בעת ביצוע העבירה על ידי שוטרמסירה י. 1

 ;ועל פי ההנחיות המפורטות בדברי הסבר אלה, לחוק סדר הדין הפלילי) ב(228כאמור בסעיף 
 
 הודעת תשלום חשודפיק להמערך י. במשרד לאיכות הסביבה ברירות משפטושליחתו למערך  רעש תח עביר" דועריכת. 2

 .בדואר רשוםקנס וישלח אותה 
 
אלא אם כן נתקיימו במוסר ,  הודעת תשלום קנס במסירה ידנית של גרימת רעש לחשוד בביצוע עבירה אין למסור. ב

 :ההודעה שני אלה
 
) ב(228 בסעיף  הסמכה בת תוקף לעריכת הודעת תשלום קנס ולמסירתה כמפורטאו שיש בידו, עורך ההודעה הוא שוטר. 1

 ;לחוק סדר הדין הפלילי
 
עורך ההודעה היה עד לביצוע העבירה על ידי החשוד או שנמסרה בפניו הודאה של החשוד בביצוע העבירה המיוחסת לו . 2

 .בחתימת ידו
 
 : ידנית למסירההנחיות למילוי הודעת תשלום קנס. ג
 
 ; למי שמוסמך מטעם התאגיד לקבלה–ולגבי תאגיד , אם זוהה, הודעת תשלום קנס תימסר אך ורק למבצע העבירה. 1
 
ת ח עביר"ימולא דו,  במקרה של ספק. המתאים ביותר מתוך הצו לעבירה המיוחסת לחשודפרטעורך ההודעה יבחר את ה. 2

 ; ויועבר בהקדם האפשרי למערך ברירות משפטרעש
 
תימסר לחשוד בביצוע העבירה רק על פי ,  )1,2,3,4,20,21,22,26(הודעת תשלום קנס לפי הפרטים המסומנים בכחול . 3

המודד ימסור לעורך ההודעה מזכר או עדות לפי . תוצאות מדידה שביצע  מודד שעבר הכשרה במשרד לאיכות הסביבה
 ;לדברי ההסבר' הנחיות הטופס בנספח ב

 
 :בהודעת תשלום הקנס יפרט עורך ההודעה. 4
 
 ;עליו נעברה העבירה,   או את מספר התקנה בתקנות לפיו1961 – א"את מספר הסעיף בחוק למניעת מפגעים התשכ .א
 
 ;)עמודה ראשונה בטבלה(את מספרו הסידורי של הפרט בצו  .ב
 
 ;הנוסח המלא של פרט העבירה כמופיע בתוספת לצו .ג
 
 ;רשיון רכב או תעודה מזהה אחרת, דרכון, כפי שנמסרו ואומתו על פי תעודת זהות, פרטים מלאים של החשוד .ד
 
 ;או סימנים מיוחדים/ר החשוד ותיאו .ה
 
 :סוג לוחית זיהוי על פי הטבלה הבאה.       ו
 

 ישראלית צבאית משטרתית זרה דיפלומטית שטחים ממשלתית
7 6 5 4 3 2 1 



 
 ירשום על כך עורך ההודעה הערה -החשוד סירב לקבל את הודעת תשלום הקנס ולחתום עליה בחתימת ידו במקרה ש.  ז

 ;הודעת תשלום הקנס בגוף בכתב ידו
  
וכן מזכר או עדות של המודד על , המדידהתוצאות פלט  ח ביצוע העבירה את"יש לצרף לדו, בפרטים המחייבים מדידה.  ח

 . נסיבות ביצועה
 .משכו ועוצמתו, טיבו,  די בהתרשמות עורך ההודעה אשר יציין את מקור הרעש–ביתר הפרטים 

 
  רעשתח עביר"הנחיות למילוי דו. ד
 
, זהות מבצע העבירה, התעורר במי שהוסמך למסור הודעת תשלום קנס ידנית ספק כלשהו לגבי פרטי העבירהבמקרה ש. 1

 ;רעשת ח עביר" ימולא דו-ב "נסיבות ביצועה וכיו
 
ת ח עביר" ימולא דו-יש לדעת השוטר או הפקח מקום להגיש בגינה כתב אישום או שבוצעה עבירה בנסיבות מחמירות . 2

 ;ח"ויציין את טעמיו לכך בדו רעש
 
  רעשתח עביר" יש לצרפה לדו-ח העבירה מולא על סמך תרשומת שנערכה בשטח בעת ביצוע העבירה "דובמקרה ש. 3

 ;ולהעבירם למערך ברירות משפט
 
ד המדידה וכן מזכר או עדות של המודתוצאות פלט את ת רעש  ח ביצוע עביר"ש לצרף לדוי, בפרטים המחייבים מדידה. 4

 . על נסיבות ביצועה
 .משכו ועוצמתו, טיבו, ח אשר יציין את מקור הרעש" די בהתרשמות ממלא הדו–ביתר הפרטים 

 
      

 'נספח א
 

 "מכונה"     
 עבודות עפר .1

 טרקטור דחפור
 טרקטור יעה קדמי

 טרקטור חקלאי ותעשייתי
 מפלס ממונע

 מחפר
 חופר תעלות
 קודח אדמה
 מרטט-מהדק קרקע
 תמגרדה ממונע
 מוביל עפר

 
 עבודות בינוי .2

 מערבל בטון
 משאבת בטון
 סינון ושקילת בטון, מתקן לערבול

 מכונה לייצור בלוקים
 אבן/מכונה לחיתוך בטון

 מרטט
 שופכן קדמי

 מלגז
 גנרטור
 מנוף/עגורן
 כננת

 כלי עבודה ממונעים
 

 כבישים .3
 מכבש

 בטון/מתקן לייצור אספלט
 מכונה ליציקת שפה

 מכונה לטאטוא
 

 וגריסהחציבה  .4
 מדחס אוויר

 פטישי קידוח 
 מתקן קידוח 

 מקדח ממונע לסלע
 מגרסת חצץ

 נפה ויברציונית
 כלי עבודה ממונעים באוויר דחוס



 ' בנספח
 

  דעת מומחהחוות
 ________________ : המומחהשם

 
 ________________ : העבודהמקום

 
הסביבה לחוות דעתי המקצועית  המשרד לאיכות - ישראלה מטה נתבקשתי על ידי מדינת / החתוםאני

 .___________ בוצעו בהמדידות.   ________ב בעניין מדידות מפלסי רעש שמקורו 
 

ה בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין / המשפט ואני מצהירבביתת חוות דעתי זו במקום עדות / נותןאני
ו כשהיא חתומה על ידי דין חוות דעתי ז,  שקר בשבועה בבית המשפטעדותהוראות החוק הפלילי בדבר 

 . בבית המשפטשנתתיכעדות בשבועה 
 

  ___________________________________________–  פרטי השכלתיואלה
___________________________________________                                      

                               _________________________  __________________ 
                                      

      ___________________________________________–  פרטי נסיוניואלה
___________________________________________                                                         

                                 ___________________________________________ 
                                     

 : חוות דעתיוזאת
 
 תיאור מקום מפגע הרעש. 1
 

 )' ה– ו' ד', ג', ב', יש לציין מבנה א(_________  ממוקם באזור אשר_________,  בוצעו בהמדידות
 "). התקנות: "להלן (1990 - ן"התש, ) סביררעש בלתי( לתקנות למניעת מפגעים 1 סעיף לפי

 
  למדידותפירוט המכשור ששימש . 2
 

להלן .  לתקנות5 - ו 4 ובאופן תקני על פי המפורט בתקנות תיקני בוצעו באמצעות מיכשור המדידות
 :פירוט המכשור

 .______ דגם  ______ המכשיר סוג •
 ._______ דגם קליברטור •
 ._______ דגםמיקרופון •
 .________ דגם - אוקטבה  _____ פילטרים •
  ___________  חברתתוצרת •
 
 אופן ביצוע המדידות . 3

 .  לחוות דעת זוב" המצבתסריט המדידה ביחס למקור הרעש היה כמפורט מכשיר  מיקום .1
המכשיר .  של מטר אחד לפחות מכל קיר ומכשול אחרובמרחק הותקן במרכז החדר המכשיר .2

 . מהרצפהמ" ס150 -ל  מ"ס 120הונח בגובה שבין 
 החדר הפונים כלפי חוץ פתוחים לרווחה ודלתות החדר וחלונות בוצעה כאשר דלתות המדידה .3

 . הדירה סגורותפניםהפנימיות הפונות כלפי 
 לביצוע המדידה כך שבמכשיר המדידה התקבלה קריאה סמוך של מד הרעש כוייל המיקרופון .4

 .מרבית
מיד לאחר המדידה .  בהתאם להוראות היצרן כוייל סמוך לפני ביצוע המדידההרעש מד .5

 מד הרעש בעת הכיול לפני המדידה קריאות בין הפרש  נמצא לא.  הכיולבדיקתבוצעה 
 .ובבדיקת הכיול שלאחריה

 
 

 
 



  תוצאות המדידות .4

 
  המדידהתאריך

 
  מפלס הרעש המצטבר של המדידות זמני

הרעש הנגרם על ( הרקע רעש של הערך רעש שווה מפלס 
 מקור למעטידי סך כל מקורות הרעש המצויים בסביבה 

 )הרעש

רעש מקור הרעש כולל  (מצטבר  ערךשווה הרעש מפלס 
 ) הרקערעש

בהתחשב  ( הרעשמקור של הערך הרעש שווה מפלס 
 ) לתקנות6בתרומת רעש הרקע ובהתאם לקבוע בתקנה 

 

 

/  בולט טון תיקון בשל נוכחות - הערך הרעש שווה מפלס
בדיקה לנוכחות טון בולט נעשתה בהתאם ( תקפי רעש ה
בעקבות נוכחות טון בולט או .  לתקנות3 בתקנה לקבוע

 מקבל - התקפי רעשהתקפי וכן בעקבות טוען בולט עם 

 ).A(5dB(מפלס הרעש שווה הערך תוספת של 

 מפלס הרעש שווה הערך שנמדד של החריגה שיעור 
 התקנותמהמותר על פי 

 

תניתוח התוצאו. 5  

ובזמן זה לא נרשמו אירועים חריגים שיכלו ________  פעילות שגרתית של בזמן המדידות בוצעו כל
 . מהותי על תוצאותיהןבאופןלהשפיע 

 לאפיין את מחזוריות מפלס הרעש האופייני למפלס הרעש הממוצע כדיכל המדידות בוצעו בפרק זמן ארוך מספיק ,  כןכמו
 . פעילותו כל שעות לאורך_______ הנשמע מ

הוא ___________,  כי משכו הכולל של הרעש הנגרם על ידי עולהים ועל פי בדיקה שערכתי /ות המתלון/ פי תלונתעל
 .__________הפועל בשעות ,  המפעלשלכמשך הפעילות השגרתית 

 

 . ______  dB(A)הינו בלתי סביר כאשר הוא עולה על ________  האמור לעיל עולה כי מפלס הרעש הנשמע מ מן

מצביעה על חריגה משמעותית ב ,  פורטו בטבלה לעילתוצאותיוואשר _________  מפלס הרעש אשר בוצע בתאריךמדידת

-  dB(A) ______ . 

 מסקנות. 6

ים ואשר /ןנ הנשמע מבית המתלוהרעשת כי /אני קובע,  על התוצאות שהתקבלו מהמדידה שביצעתי כמפורט לעילבהתבסס
 לחוק 2 לתקנות ולכן הוא מהווה הפרה של הוראת סעיף 2 בתקנההינו רעש בלתי סביר כמוגדר ___, ______נגרם על ידי 

 . 1961 - א"התשכ, למניעת מפגעים

 . שרטוט מקום המדידות: לוט
 

______________                    ______________________ 
 

 חתימה                                                                                               תאריך         
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