חוק עזר לראשון-לציון )מניעת רעש( ,התשנ"ט1999-
פורסם:
תיקונים:

חש"ם ,610
חש"ם ,896

תשנ"ט ),(26.7.1999
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עמ' 270
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בתוקף סמכותה לפי הסעיפים  250ו 251-לפקודת העיריות ,וסעיף  6לחוק למניעת מפגעים ,התשכ"א ,1961-ובאישור
השר לאיכות הסביבה ,מתקינה מועצת עיריית ראשון לציון חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
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"רכב מנועי"  -כמשמעותו בפקודת התעבורה;
"אזור מגורים"  -לרבות כל נכס אשר בו מתגוררים בני אדם הלכה

למעשה ,או אזור שהוגדר כאזור מגורים או כאזור
אשר מותר בו שימוש למגורים כאמור בתכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה) -1965להלן  -חוק התכנון
והבניה( ,בין שקיבלה תוקף ובין שהופקדה בהתאם לחיקוק בענין תכנון ובניה או נכס אשר השימוש בו למגורים הותר
לגביו בהיתר כדין כמשמעותו בחוק התכנון והבניה;
"ימי מנוחה"  -הימים שנקבעו בסעיף 18א)א( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח;-1948
"העיריה"  -עיריית ראשון לציון;
"ראש העיריה"  -לרבות מי שראש העיריה הסמיכו בכתב לענין חוק עזר זה;
"מפקח"  -אדם שראש העיריה מינהו בכתב להיות מפקח לענין הוראות חוק עזר זה;
"נכס"  -מקרקעין ,בנינים ומיתקנים מסוג כלשהו ,לרבות חלק מהם ,בין שהם תפוסים ובין פנויים ,בין ציבוריים ובין
פרטיים ,למעט רכב מנועי כמשמעו בחוק עזר זה;
"בעל נכס"  -לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה ,בין
בזכותו הוא ובין כבא כוח או כנאמן ,בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין שאיננו הבעל הרשום ,וכולל שוכר או שוכר
משנה;
"מערכת אזעקה ברכב"  -מכשיר תקין המותקן ברכב לשם התראה והבטחה מפני שוד והתפרצויות ,ובלבד שיפעל לפי
ההוראות המפורטות בחוק עזר זה;
"מערכת אזעקה בנכס"  -מכשיר המותקן בנכס לשם התראה והבטחה מפני שוד והתפרצויות ,התואם תקן ישראלי
מס'  ,1337/1אשר אושר בידי מכון התקנים ומשטרת ישראל;
") - "dB(Aכהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר( ,התש"ן) -1990להלן  -תקנות רעש בלתי סביר(;
"סירת מנוע"  -סירה המונעת בכוח מנוע חיצוני או פנימי;
"אירוע ציבורי" – אירוע המיועד לפעילות חינוך ,תרבות ,ספורט או דת.

גרימת רעש
לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי סביר ממקור כלשהו המפריע או העלול להפריע לאדם המצוי בקרבת מקום
.2
או לעוברים ולשבים.

רעש מרכב ,צופר ומשתיק קול
)א( בתחום העיריה ,לא יפעיל אדם ברכב צופר ,פעמון ,אות או אמצעי אזהרה כיוצא בהם ,אלא אם כן -
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) (1הדבר דרוש לשם אזהרה למניעת סכנה קרובה שאין למנוע אותה בדרך אחרת;
) (2הפעלת הצופר ,הפעמון או אמצעי האזהרה האמורים אינה נמשכת וחוזרת מעל הדרוש לפי הנסיבות.
)ב( הוראות סעיף קטן )א( יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם לענין רכב ביטחון ,שחלות עליו הוראות תקנה )62א(
לתקנות התעבורה ,התשכ"א.-1961
)ג( לא ינהג אדם ברכב מנועי או בסירת מנוע או באופנוע-ים ,זולת אם הותקן במפלט הרכב או הסירה או
האופנוע כאמור משתיק קול או מיתקן אחר ,המונע ביעילות רעש נפץ הבוקע מן המפלט.
)ד( לא ישאיר אדם מנוע של רכב מותנע בלא צורך ,בעת העמדת רכב או בחנייתו ,בכל שעות היום והלילה.
)ה( לא יגרום אדם לרעש חזק מרכב מנועי ,אלא במידה הדרושה להפעלתו התקינה של הרכב.

הקמת רעש
)א( לא ישיר אדם ,לא יקים צעקה ולא יפעיל כלי נגינה ,מקלט רדיו או טלוויזיה ,מכשיר וידאו ,פטיפון ,רשם
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קול ,מערכת להגברת קול או מכשיר כיוצא בהם המקים ראש ,בין שהוא נייד ובין שהוא נייח בין השעות  14:00ו-16:00
 ,ובין השעות  23:00ו -07:00למחרת ,ובימי מנוחה  -בין השעות  14:00ו -16:00ובין השעות  23:00ו -08:00למחרת,
באזור מגורים ,באחד ממקומות אלה:
) (1תחת כיפת השמים;
) (2במקום שאינו תחת כיפת השמים ,אולם אינו סגור מכל צדדיו כלפי חוץ או שדלתותיו ,חלונותיו או
פתחיו האחרים אינם סגורים כולם;
) (3בבנין שיש בו יחידת מגורים אחת לפחות ,בעוצמה הגורמת או העלולה לגרום מטרד או הפרעה למנוחת
השכנים.

)ב( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על הקמת רעש במהלך חגיגה או שמחה המתקיימת -
) (1בליל יום העצמאות;
)1א( ליל פורים וליל שושן פורים;
)1ב( ליל יום ירושלים;
)1ג( ליל ל"ג בעומר;
)1ד( ליל המימונה עד השעה  1.00בלילה;
)1ה( עד שבעה מועדים בשנה לצורך קיום אירוע ציבורי שראש העירייה אישר מראש ובכתב את קיומו -
עד לשעה  01:00בלילה ,או בין השעות  14:00ל–  16:00בצהריים ,ובלבד שהודעה על כך תפורסם באתר
האינטרנט של העירייה;
)ג( אדם שקטין נמצא בפיקוחו ימנעהו מלהקים רעש כאמור בסעיף קטן )א(; לענין סעיף זה" ,קטין"  -אדם
שלא מלאו לו  18שנים.

מערכות הגברת קול
בלי לגרוע מהאמור בסעיף  ,4לא יפעיל אדם בתחום העיריה מגביר קול או רמקול או אמצעי אחר להגברת
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הקול באחד או יותר מהמקומות המנויים בסעיפים )4א() (2) ,(1ו ,(3)-אלא באישור מראש ובכתב מראש העיריה
ובהתאם לשעות ולתנאים שנקבעו באישור.

תיקונים ושיפוצים
לא יעשה אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו לעשות בין השעות  22:00ו -07:00למחרת ,ובימי מנוחה ,עבודות
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תיקון או שיפוץ בבנין אשר יש בו יחידת מגורים אחת לפחות ,ולא יתקין בו מיתקנים במשך השעות האמורות ,זולת
אם הפעולה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור ,בריאותו או בטיחותו או
להסרת סכנה או הפרעה כאמור.

מכונות
לא יפעיל אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו להפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי
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סביר מציוד בניה( ,התשל"ט ,-1979לצורכי חפירה ,בניה או כיוצא באלה ,באזור מגורים ,בין השעות  19:00ו-06:00
למחרת ובימי מנוחה ,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.

הודעות ופרסומת
לא יפעיל אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו להפעיל באזור מגורים מגבר קול או מכשיר כיוצא בו ,כדי להפנות
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את תשומת הלב למכירת טובין או לקנייתם ,לאספקת שירותים ,להופעה ,להצגה ,למתן הודעה או לפרסומת אחרת.

חיבוט שטיחים
.9
למחרת.

לא יחבוט אדם שטיח ,מזרן או חפצים כיוצא בהם בין השעות  14:00ו -16:00ובין השעות  19:00ו-07:00

טלטול מכלים
לא יטלטל אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו לטלטל באזור מגורים בימים שאינם ימי מנוחה בין השעות
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 22:00ו -06:00למחרת ,וביום מנוחה ,פחי אשפה ,מכלים ,כלים לאצירת אשפה ,עגלות אשפה ,חביות ,בלוני גז וכיוצא
בהם ,באופן הגורם או העלול לגרום לרעש.

איסור הפעלת זיקוקים באזור מגורים
10א) .א( לא יפעיל אדם ולא ירשה להפעיל באזור מגורים זיקוקים ,חזיזים ,נפצים וכיוצא באלה ,המכילים חומרים
נפיצים והגורמים לרעש ,למעט אם ניתן לו מראש ובכתב היתר מאת ראש העירייה ובתנאים שנקבעו על ידו.
)ב( הוראות סעיף משנה )א( לא יחולו על הפעלת זיקוקים הנשמעת באזור מגורים באחד מהמקרים האלה:
) (1הנעשית במרחק העולה על  1000מטר מאזור מגורים בין השעות  07:00ל;22:00 -
) (2הפעלת זיקוקים הנעשית בנסיבות ובמועדים הנקובים בסעיף )4ב(.

מערכת אזעקה בנכס
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)א( לא יתקין אדם ולא יפעיל ,בין בעצמו ובין על ידי אחר ,מערכת אזעקה בנכס ,אלא בהתאם להוראות אלה:
) (1הפעלת מערכת האזעקה תגרום להפעלה מבוקרת של פעמון האזעקה )להלן  -צופר( למשך  6דקות לכל
היותר ,כלהלן:
 2דקות אזעקה  2 -דקות הפסקה  2 -דקות אזעקה ,לאחר  6דקות יחדל הצופר לפעול מעצמו ולא יופעל
שנית ,אלא לאחר שנדרך באופן ידני או באופן אוטומטי;

) (2הפעלת מערכת האזעקה לא תגרום לרעש בלתי סביר שמפלסו ,הנמדד במרחק של מטר אחד ממקור
הרעש כשהמדידה נעשית במצב "מהיר" ,עולה על מפלסי הרעש שלהלן כמשמעותם בתקנה )9א( לתקנות
למניעת מפגעים )מניעת רעש( ,התשנ"ג- -1992
)א(  - dB(A)87באזור מגורים ובאזור הגובל עמו;
)ב(  - dB(A)95באזור שאינו אזור מגורים.
)ב( בעל הנכס אחראי לתקינות מערכת האזעקה שבנכסו ולהפסקה מיידית של פעולתה במקרה של קלקול או
תקלה בה.
)ג( בעל נכס יתקין ,באופן בולט ונראה לעין ליד דלת הכניסה לנכס ,שלט שמצוין בו ,בכתב ברור וקריא ,שמו
ומספר הטלפון של אדם המוסמך מטעמו לטפל ,במקרה של קלקול או תקלה ,במערכת האזעקה ולהפסיק את פעולת
הצופר; ובנכס שהוא עסק כמשמעותו בחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח - -1968יצוין בשלט גם שמו ומספר הטלפון של בעל
העסק או מנהלו )להלן  -שלט(.
)ד( בעל הנכס יחזיק את השלט ,בכל עת ,במצב תקין וקריא.
)ה( אדם שנקרא להפסיק רעש של צופר הפועל בניגוד להוראות סעיף קטן )א() ,(1יפסיקו ,בכל שעה משעות
היממה ובכל יום מימי השנה ,במהירות סבירה שלא תעלה על  10דקות.
)ו( לא הופסקה פעולת הצופר כעבור פרק הזמן כאמור בסעיף קטן )ה( ,רשאי ראש העיריה או מפקח לנקוט
צעדים הדרושים להפסקת פעולת הצופר ,וההוצאות הכרוכות בכך יחולו על בעל הנכס.
)ז( האמור בסעיפים קטנים )א( עד )ה( אינו בא לגרוע מסמכותו של ראש העיריה לדרוש מבעלי נכסים שבהם
מותקנת מערכת אזעקה ,מכולם או מחלק מהם ,לקיים תנאים שונים מאלה שנקבעו בהם ,בענינים שלהלן ,ובלבד
שבדרישות כאמור לא יהיו תנאים מקילים לעומת התנאים שנקבעו בסעיפים קטנים )א( עד )ה(; ואלה הענינים:
) (1התקשרות או חיבור עם מוקד שמירה או עם מוקד שאושר בידי משטרת ישראל;
) (2קיצור פרק הזמן להפעלת מערכת האזעקה או הקטנת מפלס הרעש המרבי שלה.
)ח( הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע מהוראות כל דין בענין הפעלת מערכת אזעקה או חוזה או תנאים
של רשות מוסמכת שהותנו כדין ברשיון להפעלת מערכת אזעקה.

מערכת אזעקה ברכב
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)א( לא יתקין ולא יפעיל אדם ,בין בעצמו ובין אל ידי אחר ,מערכת אזעקה ברכב מנועי ,אלא בהתאם להוראות
אלה:
) (1פעולת הצופר לא תימשך יותר מדקה אחת בכל פעם ,ולא יותר מ -2דקות המצטברות בפרק זמן של
חמש דקות; אחרי פרק הזמן כאמור יחדל הצופר לפעול מעצמו ולא יופעל שנית אלא לאחר שנדרך מחדש
באופן ידני או אוטומטי;
) (2מערכת האזעקה תהא מותקנת באופן שיהיה אפשר להפעילה רק באחד או יותר מאלה :שבירת חלון
הרכב ,פתיחת מכסה המנוע או מכסה תא המטען או אחת מדלתות הרכב;
) (3הצופר לא יחל בפעולה אלא כעבור  15שניות מפתיחת אחת מדלתות הרכב או דלת תא המטען או
מכסה המנוע;
) (4הפעלת מערכת האזעקה לא תגרום לרעש ,שמפלסו ,במרחק של מטר אחד מהרכב ,עולה על ,dB(A) 87
כאשר המדידה נעשית במצב מדידה "מהיר".
)ב( בעל הרכב אחראי לתקינות מערכת האזעקה ברכבו ולהפסקה מיידית של פעולתה במקרה של קלקול או
של תקלה.
)ג( הוראות סעיף )11ה( עד )ז( יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם לענין אזעקה ברכב מנועי.

איסור הפעלת צופר מטעה
לא ישתמש בעל נכס או בעל רכב במערכת אזעקה שהצופר שלה עלול להטעות באופן שהוא יישמע כצופר של
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אמבולנס ,של רכב כיבוי אש או של רכב משטרתי.

איסור הפעלת ציוד גינון בשעות מנוחה
13א) .א( לא יפעיל אדם או אחר מטעמו ציוד גינון הגורם לרעש באזור מגורים בין השעות  14:00ל ,16:00 -בין השעות
 19:00ל 07:00 -למחרת ובערב יום מנוחה מהשעה  17:00עד לשעה  09:00למחרת יום המנוחה.
)ב( לא יפעיל אדם או אחר מטעמו מפוח עלים באזור מגורים; לעניין זה" ,מפוח עלים" – מכשיר ממונע המשמש
לאיסוף עלים ,לניקוי רחובות ,חצרות וכיוצא באלה ,באמצעות נשיפה של אויר.

רעש מדחסים ומזגנים
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לא יפעיל אדם ולא ירשה לאחר להפעיל מזגן ,מדחס ,או מכשיר כיוצא בהם -
) (1במקום כמפורט בסעיף )4א() (1עד ) (3ובאופן הגורם לרעש חזק המפריע או העלול להפריע לשכנים;
) (2בזמן ובאופן הגורם או העלול לגרום לרעש בלתי סביר כמשמעותו בתקנה  2לתקנות למניעת רעש
בלתי סביר.

רעש בעלי חיים

.15

המחזיק בעלי חיים בביתו ,בנכסו או בחצריו ,יחזיקם במקום ובאופן שלא יגרמו לרעש חזק המפריע לשכנים.

מדידת רעש
מדידת מפלס הרעש וקביעתה ,לענין חוק עזר זה ,תיעשה בהתאם להוראות התקנות למניעת רעש בלתי סביר,
.16
למעט לענין קביעת המרחק של מדידת רעש מערכת אזעקה שתיעשה לפי האמור בסעיפים )11א() (2ו)-12א().(4

סמכויות מפקח
)א( מפקח רשאי ,במועד סביר ,להיכנס לכל מקום בתחום שטח השיפוט של העיריה ,כדי לבדוק אם קוימו
.17
הוראות חוק עזר זה ,ולעשות כל מעשה הדרוש לביצוע הוראותיו ולנקוט צעדים הדרושים לקיומן.
)ב( בלי לגרוע מן האמור בסעיפים )11ה( עד )ז( ו)-12ג( ,רשאי מפקח לדרוש מכל אדם שיפסיק פעולה הגורמת
לרעש; לא קיים אדם אחר דרישת המפקח ,להנחת דעתו של המפקח ,בתוך פרק זמן סביר ,רשאי המפקח לנקוט
אמצעים כדי להפסיק את הרעש.
)ג( ננקטו אמצעים להפסקת רעש כאמור בסעיף קטן )ב( ,לא תחול על העיריה או על המפקח שגרם להפסקת
הרעש ,חובה להציב שמירה ליד הנכס או ליד כלי הרכב.
)ד( מפקח לא יישא באחריות בנזיקין ,על מעשה שעשה ,בתום לב ,לפי הוראות סעיף זה.
)ה( לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע בעדו מלבצע את סמכויותיו או את תפקידיו לפי חוק עזר זה.

רעש הנשמע באזור מגורים
האיסורים המוטלים על פי חוק עזר זה על גרימת רעש באזור מגורים ,יחולו גם על גרימת רעש מחוץ לאזור
.18
מגורים ,אם אותו רעש גורם מטרד או הפרעה באזור מגורים.

סייג לתחולה
.19

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

ביטול
.20

חוק עזר לראשון-לציון )מניעת רעש( ,התש"ם - -1980בטל.

תחילה
.21

)א( תחילתו של חוק עזר זה ,למעט סעיפים  11ו ,-12שישים ימים מיום פרסומו.
)ב( תחילתם של סעיפים  11ו -12שישה חודשים מיום פרסומו.

כ"ד בכסלו התשנ"ח ) 22בינואר (1998

מאיר ניצן
ראש עיריית ראשון לציון
נתאשר.
רפאל איתן
השר לאיכות הסביבה

