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 שלום רב,

 

 במודיעין 14מדידות רעש של ציוד טכני המצוי במבנה ברחוב תלתן תוצאות הנדון: 

 

 הקדמה .1

 

ת מגורים ונדרשה בחינת מפלסי רעש בדירממבנה שבנדון  רעשליחס בלחוות דעתי בקשתך  בעקבות

 הסמוכים למבנה.

 

בשתי דירות מהם ליד המבנה ומדידות של מפלסי רעש  וצעובובוצע ביקור במקום  2020י נולי 17בתאריך 

דידה המאוחרת שעת המ. 23:00-ו 22:00בין השעות  בעלי הדירותבהשתתפות הוגשו תלונות על רעש 

בוצעו המדידות נבחר ע"י  הםב יםהחדר  נבחרה לצורך מניעת השפעת רעש רקע על תוצאות המדידה.

 דקות. 10-מדידה הינו כ משך כל .המתלוננים

 

 תיאור המצב .2

 

במודיעין כאשר חלונות  9ם מתגוררים המתלוננים נמצאות בבית מגורים ברחוב משה סנה בה ותהדיר

 . ' מזרחהמ30-וון המבנה הטכני הנמצא במרחק של כיים לכחדרי שינה וסלון פונ

 

שנאיים וכיו"ב. בזמן מיזוג אוויר,  רום, מערכותיגנראטור חבמבנה טכני ישנו מספר יחדות ציוד כולל 

 ביצוע מדידות רק שנאים עבדו. יתר יחידות הציוד לא היו פעילות.
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 תקנים רלוואנטיים .3

 

למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן,  תקנותבועות במכניות קות מפלסי רעש מרביים המותרים ממערכ

1990. 

 

ספר )מבנה א' לפי ובתי  ותב, בתי אבתי החוליםמפלסי הרעש המותרים בתוך החדרים של  3.1להלן בטבלה 

 חוק התכנון והבנייה( ובתי המגורים )מבנה ב'( בשעות יום ולילה:

 

 החדר מפלסי רעש מרביים בתוך 3.1טבלה מס' 

 

 מבנה ב' מבנה א' משך הרעש

 לילה יום לילה יום

 40 50 35 45 שעות 9עולה על 

 40 55 35 50 שעות 9-ל 3בין 

 40 60 35 55 שעות 3-ל 1בין 

 40 65 35 60 דקות לשעה אחת 30בין 

 45 65 40 60 דקות 30-ל 10בין 

 45 70 40 65 דקות 15-ל 5בין  

 45 75 40 70 דקות 5-ל 2בין 

 50 75 45 70 דקת 10עד 

 50 80 45 75 דקות 2עד 

 

 

 בתוך החדר עם חלון פתוח.מגדירים את מפלסי הרעש המרביים המותרים ל עילמפלסי הרעש בטבלה 

 

בתוך ( 06:00 -ל 22:00בין )שעות הלילה ל ( המרבי המותרLeqמפלס שווה הערך )מנתוני הטבלה עולה כי 

כאשר המשך  Leq = 40 dB(A)הוא  (מגוריםת " )ביבמבנה מסוג " עם חלון פתוח של גוריםמהי חדר

 שעות. 9למשך אירוע העולה מעל  Leq=50dBA. קריטריון לשעות היום הינו  דקות 30הפעילות עולה על 

 

 .5dBAאות בספקטרום טון בולט או של רעש התקפי יש להוסיף למפלס המדוד מצישל הבמקרה 

 

בכל שעות היממה המפלס המרבי המותר בחדר מגורים עם חלון פתוח  פועלים ללא הפסקה שנאיםמאחר ו

 .40dBAבשעות לילה הנו

  



 

 מדידות רעש .4

 

 רעשתיאור הציוד למדידות  4.1

 
 להלן. 4.1מידע טכני על המכשור אשר שימש לביצוע מדידות מוצג בטבלה מס' 

 
 

 . נתונים טכניים של המכשור4.1טבלה 
 
 

טווח  דרגה/רגישות יצרן דגם יעוד המכשיר מס'
 תדירויות

-0.8Hz 1סוג  Svan949 Svantek(Poland)  נתח תדריםמ 1
20kHz 

 20-20 1סוג  SV 22 Svantek(Poland) מיקרופון 1
000Hz 

 1000Hz 1סוג  SV 30A Svantek(Poland) מכשיר כיול 1

 
 יצוע המדידות.המכשור כויל כדין לפני ב .EN ISO 8041תקן אירופי כל המכשור עומד בדרישת 

 
 

 תיאור ביצוע מדידות 4.2

 

 בשלושה נקודות:מדידות רעש בוצעו 

 מ'(1-דלת חדר השנאים )במרחק של כל מחוץ .1

 (3)קומה  7מס'  דירהחדר שינה של ב. 2

 (4)קומה  10דירה מס'  לבסלון ש .3

 

בין השעות  2020 נייול 17בתאריך  . המדידות בוצעומתלונניםהבעלי דירות ע"י  ונבחרנקודות המדידה 

. מדידות מפלסי רעש בוצעו בהתאם לדרישות התקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר( 22:00-23:00

 (.בנספח א' 2 מיםמ' מהקיר החיצוני עם חלון פתוח )ראה צילו1במרחק של  1990התש"ן, 

 

 .בעלי הדירותקום מדידות נוכחו במהכאמור לעיל בזמן ביצוע 

 

 בדיקהתוצאות ה .5

 

כאשר בחדר שינה החלון  כול הנקודותתוצאות המדידות של מפלסי רעש ב מוצגים 5.1בטבלה  ןהלל

 לרווחה.  הה פתוחתיציאה למרפסת היהדלת  –היה פתוח ובסלון 

 dBA, . תוצאות מדידות מפלסי רעש5.1טבלה 

מס' 
 Leq m Leq n תיאור המצב מדידה

 64.4 64.4 מ' לדלת של חדר שנאים1 1



 

 34.3 39.7 , חדר שינה3, קומה 7, דירה 9 משה סנה 2

 37.0 41.3 , סלון4, קומה 10, דירה 9משה סנה  3
 : 5.1בטבלה 

La m –  ,מפלס רעש מדודdBA 

La n –  ,תרומת מפלס רעש של מקור ללא השפעת מפלס רעש רקעdBA 

 

 ליד הדלת של חדר השנאים ובחדרי מגורים.מצאות של טון בולט בספקטרום של רעש ינבדק הבנוסף 

 תוצאות הבדיקה. 5.4-ו 5.3, 5.2להלן בטבלאות 

 

מ' מדלת 1רעש הנמדד במרחק של ספקטרום טון בולט ב מצאותיה. תוצאות הבדיקה של 5.2טבלה 

 חדר השנאים

 

Mode SLM 

Difference 
Tonal noise 
condition 

Filter Lin 

Frequency [Hz] RMS [dB] 

20 58.4   

>15dB 

25 49.5 -3.0 

31.5 46.5 -6.2 

40 55.9 7.2 

50 50.9 -0.9 

63 47.6 0.6 

80 43.2 -2.8 

100 44.5 0.6 

125 44.5 0.6 

160 43.3 -8.8 

>8dB 

200 59.7 15.4 

250 45.3 -10.1 

315 51 -1.8 

400 60.3 3.3 

500 63 2.1 

>5dB 

630 61.5 3.8 

800 52.5 -5.5 

1000 54.4 4.5 

1250 47.4 -1.5 

1600 43.4 0.3 

2000 38.8 -0.7 

2500 35.6 0.0 

3150 32.4 0.8 

4000 27.7 -2.1 

5000 27.1 3.9 

6300 18.7 -2.2 

8000 14.7 -0.4 



 

10000 11.4 -0.7 

 

נמדד בחדר שינה בדירה מס' צאות טון בולט בספקטרום רעש המיה. תוצאות הבדיקה של 5.3טבלה 

 (3)קומה  7

 

Mode SLM 

Difference 
Tonal noise 
condition 

Filter Lin 

Frequency [Hz] RMS [dB] 

20 42.6   

>15dB 

25 40.6 4.8 

31.5 29 -5.3 

40 28 -5.0 

50 36.9 10.2 

63 25.4 -3.9 

80 21.6 -3.9 

100 25.5 1.1 

125 27.2 0.1 

160 28.8 -2.1 

>8dB 

200 34.6 6.8 

250 26.8 -7.5 

315 34 6.9 

400 27.5 -2.3 

500 25.5 -1.7 

>5dB 

630 26.8 0.8 

800 26.5 -0.2 

1000 26.6 2.4 

1250 21.9 -0.8 

1600 18.7 -0.1 

2000 15.6 -0.8 

2500 14 -0.6 

3150 13.7 0.2 

4000 13 -0.8 

5000 13.8 3.5 

6300 7.6 -2.7 

8000 6.7 0.5 

10000 4.8 -0.2 
 

 10טון בולט בספקטרום רעש הנמדד בסלון בדירה מס'  מצאותישל התוצאות הבדיקה . 5.4טבלה 

 (4)קומה 

 

Mode SLM 

Difference 
Tonal noise 
condition 

Filter Lin 

Frequency [Hz] RMS [dB] 



 

20 32.3   

>15dB 

25 50.3 6.6 

31.5 55.2 14.6 

40 31 -15.4 

50 37.5 2.7 

63 38.6 2.3 

80 35.2 -1.3 

100 34.5 2.4 

125 29 -4.0 

160 31.4 1.4 

>8dB 

200 31 1.1 

250 28.4 -1.9 

315 29.5 -0.1 

400 30.8 2.2 

500 27.8 -3.1 

>5dB 

630 31 2.6 

800 29 -1.4 

1000 29.7 1.9 

1250 26.7 -0.4 

1600 24.6 0.4 

2000 21.7 -1.2 

2500 21.1 0.1 

3150 20.4 0.6 

4000 18.4 -0.1 

5000 16.7 2.9 

6300 9.2 -3.3 

8000 8.2 0.9 

10000 5.3 -0.6 
 

 בדיקההדיון בתוצאות  .6

 

ט ו טון בולנעולה כי יש (חדר השנאיםדלת של מבדיקת ספקטרום במקור הרעש )פתחי אוורור ב

עם זאת, בספקטרום של רעש יחד  יל(.על 5.2הרץ )ראה טבלה  200של ברצועת שליש אוקטאבות 

 לא נמצא טון בולט.( 5.4- 5.3בחדרי מגורים )ראה טבלאות 

 

קריטריון למפלס רעש לשעות יום הינו  בחדרי מגוריםמכיוון שלא נמצא טון בולט בספקטרום הרעש 

50dBA 40 –לשעות לילה קריטריון וdBA. 

 

י בחדרשמקורם בחדר השנאים של המבנה הטכני הרעש  יתוצאות המדידות מצביעות על כך שמפלס

 יםחורגאינם לאחר ניקוי של השפעת רעש רקע  לעיל( 5.1)ראה טבלה  ותבדיקה ובוצע הםבמגורים 

 .היום והלילה שעותלמקריטריון 

 



 

פחות חזק מזה שנשמע בדרך כלל, אך ענו כי רעש ביום ביצוע הבדיקה היה טיצוין, כי דיירי המבנה 

 אין באפשרותנו לאמת או לשלול טענות אלו.

 

 סיכום .7

  ושתי דירות במבנה  14מבנה הטכני ברחוב תלתן הליד רעש מדידות של מפלסי בוצעו

 במודיעין. 9שה סנה מגורים ברחוב מ

 דר מצאות של טון בולט בספקטרום רעש. נמצא כי ליד מקור הרעש )פתחי דלת חינבדק ה

השנאים( ישנו טון בולט אך הוא דועך עם המרחק ולא נמצא בספקטרום הרעש בחדרי 

 מגורים.ה

  אומנם נשמעים בחדרי רעש שנמדדו המצביעות על כך שמפלסי  המדידותתוצאות

 בשעות לילה. לרעש חורגים מקריטריוןמגורים, אך אינם 

 

 אני לרשותך עם ההסברים במידת הצורך. 

 

 ברכה,ב

 אלפרד"ר אשר 

  



 

 נספח א'. צילומים

 
 3. קומה 7כשיר מדידת רעש בדירה מס' . מ1צילום מס' 

 

 



 

 
 

 4. קומה 10בדירה מס'  כשיר מדידת רעש. מ2צילום מס' 
 

 


