מחוז צפון -ענף מניעת רעש וקרינה

06.01.2014
לכבוד
מר שרון בן חנן
מנהל מח רישוי עסקים
עירית מגדל העמק
בדיקת רעש מהמטווח במגדל העמק
בפגישה בתאריך  18.3.2013נכחו סגן ראש העיר ,בוריס נמירובסקי מנהל אגף פיקוח בעיריה,
וכבודך ,ריקי שלוש מרכזת פניות הציבור במשרדנו ,מר אהרון לוי בעל העסק ,וכן נכחו מספר רב של
תושבי השקד המתלוננים על הרעש .המטווח הופעל לצורך הדגמה  .במהלך הפגישה לא ניתן היה
למדוד רעש בגלל נוכחות רבה מידי של אנשים ,בנוסף מדידת הרעש אמורה להערך בתוך בית מגורים
בתנאים מסויימים כפי שמכתיבים התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) .1990
לפיכך באותו תאריך  ,18.3.2013לאחר שהפגישה רבת המשתתפים התפזרה (בין השעות  1030ל
 ) 1130ערכתי מדידת רעש אצל גב זמירה דורון ברחוב השקד  , 3בקומה 6
מד הרעש ששימש למדידה  QUESTדגם  ,Sound Proהמכשיר כויל בתחילת המדידה .
מקום המדידה -לפני פתח דלת הסלון הפונה למרפסת הפונה למיטווח
רעשי רקע -כוללים רעשי מטוסים רחוקים וקרובים ,רעשים קבועים מאיזור התעשיה ורעשים נקודתיים
מאיזור התעשיה .
מיטווח –היתה פעילות ונשמע רעש בדירת המגורים של זמירה ,הרעש הנשמע הינו של מקבצי ירי
האורכים מספר דקות  ,הפסקות בין המקבצים.
עצמת הרעש לפי התרשמות סובייקטיבית היתה קבועה במשך כל הזמן למעט מספר שניות (כ , ) 20
שבה עוצמת רעש הירי גברה.
מצב מטאורולוגי -לפי נתוני השרות המטאורולוגי תחנת ניר העמק .כיון רוח בעת המדידה מערבי
וצפון מערבי מהירות הרוח  10-קמ"ש
תוצאות :
תאור הרעש
רעש רקע נמוך שנמדד
רעשי מטוסים
רעש ירי כולל רעש רקע
רעש מותר

) dB(Aרעש מצטבר
45.0
50-55
47-52
50.0

כל ארועי הרעש שנמדדו הם בין  20שניות למספר דקות .
לפי תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר)  ,1990הערך המותר במבנה מגורים כאשר משך
הרעש הוא בין  3שעות ל  9שעות  ,בשעות היום ,הינו  55דציבל בסולם .A
המדידות מראות שרמת הרעש בחדר המגורים הצופה למיטווח כאשר הדלת פתוחה  ,נמוכה
מהתקנות .
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בתקופה הקרובה יערכו מדידות נוספות על ידי הח"מ ברחוב השקד ,לפי קריאת התושבים או באופן
אקראי  ,מבלי להודיע לבעל העסק  ,והתוצאות יועברו לכל הגורמים.

בברכת חג שמח וכשר ,
עדינה אגמון
מרכזת בכירה מניעת רעש
העתקים:
דורית זיס -מנהלת המחוז
בוריס נמירובסקי -מנהל מחלקת פיקוח ושיטור עירוני –עירית מגדל העמק 04-6443394
אהרון לוי – בעל העסק -נשק הצפון ר 2002 .בע"מ פקס 046573369
ריקי שלוש -פניות הציבור כאן
נציג התושבים

המרחק בין הבית למטווח  600מ
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בתמונות  -הסככות האקוסטיות שהקמתם הושלמה לפני מספר ימים

בנין לב העסקים  ,רח' המלאכה  3נצרת עילית תד  575מיקוד 17151
טלפון  04-6059137פקס 04-6020590
www.sviva.gov.il
adina@sviva.gov.il

מחוז צפון -ענף מניעת רעש וקרינה

מפה –המרחק למיטווח הוא  600מ
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