
 

 

 

 197951ט"התשל, )רעש בלתי סביר מציוד בניה(קנות למניעת מפגעי" ת
 

אנו מתקיני" תקנות , 19610א"התשכ,  לחוק מניעת מפגעי"180 ו5תוק- סמכותנו לפי סעיפי" ב

 :אלה

 

 גדרותה

 0בתקנות אלה  .1

"dB(A) "0  והמפורטת " הועדה הבינלאומית לאלקטרוטכניקה"מפלס הרעש כמשמעותו בהגדרת

אשר העתקי" ממנה מופקדי" בכל לשכה , 1961 משנת 123' חוברת מס, מי הועדה האמורהובפרס

 ;מחוזית של משרד הבריאות ומשרד הממונה על המחוז

בי; א" מותקני" על המכונה ובי; א" ,  אמצעי" טכנולוגיי" להפחתת רעש0" אמצעי" אקוסטיי""

 ;מותקני" דר> קבע סביבה

 :הבאה, המשתנה המחושב לפי הנוסחה  מפלס הרעש0" ער>, מפלס שווה"

 

 

 ;0dB(A)הוא מפלס שווה הער> ב Leq 0 אשרכ

Log 0  10לפי בסיס; 

Li 0  הוא מפלס הרעש המתאי" לנקודה המרכזית של הקבוצהi) 0בdB(A)(; 

Si 0 ולות הקבוצה השכיחות היחסית שבה מפלס הרעש הוא בגבi) "באחוזי(; 

 ;ותחאו פ, 5dB(A)ל הקבוצות ה; ברוחב כ

 ; הרעש הנובע מכל מקורות הרעש האחרי" למעט רעש המכונה הנבדקת0" רעש הרקע"

 ; כל אחד מהפריטי" הכלולי" בתוספת הראשונה0" מכונה"

 .נה מטר מגבולות המכו18 שטח מישורי שלא יהיו בו מכשולי" ברדיוס של 0" שטח פתוח"
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 עש בלתי סבירר

רעש הנפלט מהמכונה הנמדד בהתא" לאמור הרעש בלתי סביר הוא , לעני; תקנות אלה .2

 0 עולה 3ושמפלסו כמשמעותו בתקנה ) א(9בתקנה 

 ;dB(A) 90 על 31.12.1981עד  )1(

 ;dB(A) 85 על 31.12.1985עד  )2(

 .dB(A) 80 על 1.1.19860מ )3(

 

 פלס רעשמ

מפלס הרעש הוא מפלס הרעש הגבוה ביותר מבי; ארבעת מפלסי הרעש , 2לעני; תקנה  .3

 ).א(9מדדו בהתא" לאמור בתקנה נש

 

 דיקת מכונה ע" אמצעי" אקוסטיי"ב

נית; לבצע את המדידה כאשר מותקני" במכונה או מסביבה אמצעי" אקוסטיי"  )א( .4

 .בתנאי שהמכונה מופעלת תמיד ע" אמצעי" אקוסטיי" אלו

עולה מכונה כאשר מותקני" בה אמצעי" אקוסטיי" תהיה הפעלת אושרה לפ )ב(

 . בלעדיה" גרימת רעש בלתי סבירההמכונ

 

 משתנה והתקפי, ישוב רעש קבועח

 0 רואי" כמפלס הרעש 2לעניי; תקנה  .5

 את הממוצע החשבוני של מפלסי הרעש 0) ב(10ברעש קבוע כמשמעותו בתקנה  )1(

 ;הנמדדי"

 ; את המפלס שווה הער>0) ג(10ו בתקנה ברעש משתנה כמשמעות )2(

בתוספת תיקו; של ,  את מפלס שווה הער>0) ד(10בתקנה  ברעש מעורב כמשמעותו )3(

5dB. 

 

 יקו9 עקב רעש הרקעת

תיקו; מפלס הרעש הנמדד עקב רעש הרקע ייעשה רק א" ההפרש בי; שני מפלסי" אלו קט;  .6

 .רו; הוא הכרחי לביצוע המדידההתנאי האח; -5dB(A)או גדול ושווה ל -10dB(A)מ

 



 

 

 

 כשיר המדידהמ

יימדד מפלס הרעש במכשיר המתאי" , נקבע תק; ישראלי למכשיר מדידה כל עוד לא )א( .7

' לדרישות התק; הבינלאומי שקבעה הועדה הבינלאומית לאלקטרוטכניקה כמפורט בחוברת מס

 .הבינלאומי בהתא" לתק; 0 1965 משנת 179' או בחוברת מס, 1961 משנת 123

יבור בכל לשכה מחוזית של צמופקדות לעיו; ה) א(החוברות האמורות בתקנת משנה  )ב(

 .משרד הבריאות ובמשרדי הממוני" על המחוז

 

 צב המכונהמ

 .המכונה תיבדק כשהמנוע מוא= במהירות המירבית המותרת לפי הוראות היצר; .8

 

 יטת המדידהש

 15ובמרחק ,  אחד מארבעת צדדיה של המכונההמדידה לעני; תקנה זו תעשה בכל )א( .9

 .רביעית לתקנות אלההמטר ממנה בהתא" לתוספת 

 :המדידה תעשה בתנאי" אלה )ב(

 ;שטח פתוחב )1(

 ;)או הרצפה(מ מהקרקע " ס1500מ ו" ס120מקרופו; יוצב בגובה שבי; ה )2(

 .מקרופו; יכוו; בהתא" להנחיות היצר;ה )3(

 

 ביעת סוג הרעשק

 משתנה או מעורב תבוצע מדידה בהתא", ור> הקביעה א" הרעש הוא קבועלצ )א( .10

 :להנחיות אלה

או מונח בעל משמעות זהה בכל ) fast" (מהיר"מכשיר המדידה יכוו; למצב  )1(

 ;שפה אחרת

 ; דקות5המדידה תיעשה לפחות במש>  )2(

 .נית; לבצע את האבחנה ואת המדידה בעת ובעונה אחת )3(

בי;  10dB(A) א" המדידה אינה מראה על הפרש פעולה על 0בוע רעש הוא קה )ב( 

 .המירבית לבי; הקריאה המזערית הקריאה

בי; הקריאה  10dB(A) א" המדידה מראה על הפרש העולה על 0רעש הוא משתנה ה )ג( 

 .המירבית לבי; הקריאה המזערית

שה מצויי"  א" קריאת מפלס הרעש על מד הרעש מעלה כי למע0רעש הוא מעורב ה )ד( 

בוע והשני גבוה בלפחות קשאחד מה" היא רעש משתנה או , שני מפלסי" מעל רעש הרקע

20dB(A) "ממנו עקב התקפי" חוזרי. 



 

 

 

 יוו9 המכשירכ

) slow" (איטי"מדידת מפלס הרעש הקבוע תיעשה כשמכשיר המדידה מכוו; למצב  )א( .11

 .או מונח בעל משמעות זהה בכל שפה אחרת

 :לס של רעש משתנה ורעש מעורב תיעשה בתנאי" אלהדידת מפמ )ב( 

 ;)fast" (מהיר"יכוו; למצב  כשיר המדידהמ )1(

ווחי הזמ; שבי; כל שתי קריאות רצופות של הרעש יהיו שווי" במש> כל ר )2(

 . שניות ולא יפחתו משניה אחת5תקופת המדידה וה" לא יעלו על 

 500יות יבוצעו במש> המדידה לפחות  שנ200 דקות ו8אשר מש> הרעש הוא לפחות כ )ג( 

 .קריאות רצופות

 שניות יהיה רווח הזמ; בי; כל שתי קריאות 200 דקות ו80הרעש קט; מ אשר מש>כ )ד( 

 .רצופות שניה אחת

 . שניות100ש> המדידה לא יקט; ממ )ה( 

 . שניות100 שניות במידה ורעש המכונה הוא פחות מ10ש> המדידה לא יעלה על מ )ו( 

 

 דת המכונהמיע

 .מקו" המכונה ועמידתה לא ישתנו בעת מהל> המדידה .12

 

 דידת רעש רקעמ

 0מדידת מפלס רעש הרקע תיעשה  .13

 ;" הפסקת פעולת המכונה הנבדקתע )1(

 ;)א(9פחות באחת מארבעת העמדות המוגדרות בתקנה ל )2(

 .110 ו10, 9, )ב(9התא" לתקנות ב )3(

 

 יווחד

 . יכלול את הפרטי" המצוייני" בתוספת השניה לתקנות אלהדיווח תוצאות המדידה .14

 

 



 

 

 שונהאוספת רת

 )1תקנה (

 

 :תק; יכלול את סוגי הציוד המפורט להל;ה

EARTH MOVING EQUIPMENT 1 בודות עפרע. 

Bulldozer tractor רקטור דחפור ט  

Front end loader - tractor רקטור יעה קדמי ט  

Agriculture Industrial tractor לאי ותעשייתי רקטור חקט  

Motor grader פלס ממונע מ  

Excavator חפר מ  

Trencher ופר תעלות ח  

Earth auger ודח אדמה ק  

Vibratory compactor מרטט 0הדק קרקע מ   

Motor Scraper גרדה ממונעת מ  

Off highway truck וביל עפר מ  

   

BUILDING EQUIPMENT 2 בודות בינויע. 

Concrete Mixer ערבל בטו;מ  

Concrete pump שאבת בטו;מ  

Concrete mixing plant סינו; ושקילת בטו;, תק; לערבולמ  

Concrete Slabs/Blocks equipment כונה לייצור בלוקי"מ  

Concrete cutting saw אב;/ה לחיתו> בטו;כונמ  

Vibrator רטטמ  

Dumper ופכ; קדמיש  

Fork Lift לגזמ  

Elec. Generating set נרטורג  

Crane Derick מנו-/גור;ע  

Mech. Winch/Hoists ננתכ  

Power Tools לי עבודה ממונעי"כ  

   



 

 

ROAD EQUIPMENT 3 בישי"כ. 

Roller/Compactor כבש מ  

Asphalt Plant תק; לייצור אספלט מ  

Finisher/Paver בטו; /פזר אספלטמ  

Curb master כונה ליציקת שפה מ  

Sweepers כונה לטאטוא מ  

   

QUARRY EQUIPMENT 4 ציבה וגריסהח. 

Air compressor דחס אוויר מ  

Jack Hammers טישי קידוח פ  

Wagon Drill תק; קידוח מ  

Petrol Driven Rock Drill קדח ממונע לסלע מ  

Stone Crusher גרסת חצ= מ  

Vibrating Screen פה ויברציונית נ  

Pneumatic power tools לי עבודה ממונעי" באוויר דחוס כ  

 ).הוצאו מהתקנות בשלב זה מסיבות טכניות Pile Driverמתקע קלונסי" : הערה(

 

 וספת שניהת

 )14תקנה (

 ופס דיווחט

 

 .19780ח"התשל, )רעש הנפלט מציוד בניה(דיקה זו נעשתה על פי תקנות למניעת מפגעי" ב

 יאור המכונה הנבדקתת .1

 ................................................ש" בעל המכונה ........................................" היצר; ש

 ................................................' ר מססדרת ייצו.....................................המכונה  ג"ד

 .............................................................................................הירות קצובה וקיבולת מ

 .......................................................................................יאור המכונה ודר> פעולתה ת

 .........................................................) במידה וישנ"(מצעי" אקוסטיי" להפחתת רעש א

 

 צבי פעולהמ .2



 

 

 ...................................................................................................הירות בעומס מלא מ

 .....................................................................................................הירות בלא עומס מ

 

 כשור המדידהמ .3

 .................................................' דג" מס...................................................יקרופו; מ

 .................................................' דג" מס...................................................ד הרעש מ

 .................................................' דג" מס..............................................כשיר הכיול מ

 .................................................' דג" מס.....................) רוחכמו מג; ( נוספי" "ביזריא

 

 קו" המדידהמ .4

עמדת המכונה ועמדות , תרשי" זה יכלול את תיאור המקו"(" ותרשי" מקו" המדידה ש

 )המיקרופו; בארבעת מקומות המדידה

................................................................................................................................ 

 

 וצאות המדידהת .5

 .........................................................פלס הרעש שווה ער> בכל ארבעת מצבי המדידה מ

 .......................................................................................................פלס רעש הרקע מ

 ......................................................................................................................ערות ה

 בלבד 1פת האמצעי" האקוסטיי" שבפסקה אושרה בתוס/ אושרהאל/מכונה אושרהה

 )מחק את המיותר(

  ............................חתימה .................... תארי> הבדיקה ............................" הבודקש

 

 )1979 באפריל 1(ט "בניס; התשל' ד

 

 יוס- בורג אליעזר שוסטק 

 שר הפני" שר הבריאות 

 
                                                 

 .1394' עמ, )9.6.1979(ט "התשל, 3992ת "ק 1


