פרק רעש ומגבלות בניה
פרק זה מתייחס לרעש כהפרעה בלבד ואינו בוחן היבטים אחרים של השפעות הרעש.

מהו קול?
קול הוא תנודה של האוויר (או נוזל אחר) הנגרם ע"י הפרעה כלשהי והתנודה מתבצעת
בתחום התדרים והעצמה אותם מסוגל האדם לשמוע .
תדירות :מספר הפעמים בהן הגוף מיצר תנודות בשנייה ,נמדד ביחידות מידה של הרץ (Hz).
בני האדם מסוגלים לשמוע צלילים בתדירות של  20עד  Hz (20,000התדירות היא שקובעת
את גובה הצליל.
עוצמה :גודל התנודות שיוצר הגוף ,נמדד ביחידות מידה של דציבל ( .)dB

מהו רעש?
רעש הוא כמות של קול מצטברת ,בד"כ באופן המפריע  ,נמדד בדציבל:
דוגמאות לרמות רעש

לרעש יש  3פרמטרים חשובים :משך הארוע ,מפלס הרעש המרבי ומפלס הרעש הממוצע
של אירוע בודד.
משך החשיפה לרעש חשובה מאד להשפעתו המזיקה.
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מעבר של מטוס הוא אירוע אקוסטי הגורם לרעש חזק מאד.

סולם  Ldnלמדידת רעשים מכלי טייס ליד שדות תעופה.
תנועת מטוסים ליד נמלי תעופה גורמת לאירועי רעש רבים ,בכל שעות היממה .תמונת
הרעש הכוללת סביב נמל התעופה מחושבת על בסיס מאפייני האירוע הבודד וסך הטיסות
ביממה .
לצורך תיאור תמונת הרעש סביב השדה נעשה שימוש בסולם ה-מי"ל -מפלס רעש יום לילה
שנתי ממוצע .באנגלית: Ldn - Yearly Day-Night Average Sound Level
סולם ה -Ldn,על פי הגדרתו ,הוא סולם של רעש מצטבר .הסולם מתייחס למכפלה של
מספר האירועים הרועשים במפלס הרעש הממוצע של כל אירועי הטיסה במשך היממה .
סולם ה(-Ldnודומיו) מתבססים על הנקודה הבאה :
אנשים אמנם מגיבים לרעש של אירועים בודדים (ובמיוחד לאירוע הרועש ביותר בתוך סדרה
של אירועים) ,אולם השפעת החשיפות הבודדות לרעש לטווח ארוך תואמת בצורה הטובה
ביותר את אקלים הרעש כאשר הוא מבוטא בסולם של רעש מצטבר .

יחידת ה-Ldnביום ובלילה
יחידת ה - Ldnמסכמת את האנרגיה האקוסטית המגיעה לנקודה בשטח החשוף לרעש
כתוצאה מכל האירועים המקרינים רעש במשך יממה .
אירועים המתרחשים משעת  22:00ועד השעה  06:00מקבלים תוספת (או "קנס") של
.dBA10
תוספת זו משקפת את הרגישות של בני אדם לאירועים רועשים בשעות הלילה .כל מטוס
בלילה (בין  22:00ל )6:00-נחשב כעשרה מטוסים מאותו סוג הטסים בשעות היום .
להלן טבלה המסכמת את תגובת הקהילה הממוצעת ואת יחס הקהילה לאזור חשוף לרעש
מטוסים .הטבלה מתבססת על ממצאים של סוכנות התעופה של ארה"ב .
מפלס רעש
תגובת הקהילה
יחס הקהילה לאזור
(Ldn
הממוצעת
dB(A
חלשה עד בינונית
הרעש אינו חשוב משאר הגורמים הסביבתיים
55ומטה
הרעש עלול להיחשב לגורם שלילי של הסביבה

בינונית

60 - 65

רעש הוא גורם שלילי חשוב של הסביבה

משמעותית

65 - 70

רעש הוא אחד הגורמים השליליים החשובים ביותר של
הסביבה

חריפה

70 - 75

הרעש הוא החשוב ביותר מכל הגורמים השליליים של
הסביבה

חריפה מאוד

75ומעלה
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מפות רעש
מפות רעש (תחזית חשיפה לרעש  -תח"ר) הן מפות עליהן מסמנים את הקווים שווי הרעש
(בדומה לקווי הגובה על מפה טופוגרפית) .כל קו פרושו שמהקו הזה ופנימה הרעש שווה או
גבוה יותר מזה של הקו.

הגדרות המשרד לאיכות הסביבה עבור הפרעות רעש הן:
שדות תעופה בין לאומיים ושדות תעופה אזוריים לטיסות שכר בין לאומיות (דרגות )1,2
 .1באזורים חשופים לרעש מטוסים בין  (dB(A 55-60מותרת בנייה הכוללת אמצעי מיגון
אקוסטי.
 .2באזורים חשופים לרעש מטוסים מעל  (dB(A 60אסורה בנייה לשימושי קרקע רגישים
לרעש.

שדות תעופה של חיל האוויר
 .1באזורים חשופים לרעש מטוסים שבהם ה-Ldnנע בין  (dB(A, 60-65הבנייה לשימושי
קרקע רגישים לרעש תהיה בנייה אקוסטית.
 .2אין לאשר שימושי קרקע רגישים לרעש באזורים חשופים לרעש מטוסים שבהן ה-
Ldnגבוה מ(dB(A.65 -

טיפול אקוסטי כולל בדרך כלל חלונות בעלי בידוד גבוה לרעש ואמצעי אוורור המיועדים
לאפשר לדיירים לשהות בביתם עם חלונות מוגפים .פיתוח יחידות מיזוג אוויר מפוצלות,
והירידה בעלויות המיזוג ,מאפשרים את התקנתן בחללים הנחשבים לרגישים לרעש  -בדרך
כלל בחדרי המגורים ובחדרי השינה.

רעש בסביבת רמת-דוד
רמת-דוד הינו בסיס טיסה פעיל של חיל האוויר משנת  1948ועיקר הסד"כ המופעל ממנו הוא
של מטוסי קרב.
הצטברות הרעש לכדי  Ldnגבוה נובעת בעיקר מהרעש הגבוה המיוצר ע"י מטוסי הקרב בעת
המראה בעזרת המבער האחורי של המנוע.
כמות טיסות הלילה היחסית נמוכה אינה מגדילה באופן משמעותי את התח"ר.
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מפת הרעש הנוכחית של הבסיס הינה:

ניתן לראות מהמפה כי המסלול המרכזי בשימוש מטוסי הקרב הוא  .29-11הסיבה לכך היא
הרצון להקטין את השפעת הרעש ככל שניתן על יישובי הסביבה.
לפי מפה זו ניתן לראות כי כבר כיום סובלים יישובי העמק מרעש משמעותי ביותר.
מטוסי הקרב פועלים עפ"י פורמט יחסית קבוע (שנים עד שלושה מטסים ביום ופעם עד
פעמיים בשבוע טיסות לילה אשר ברובן בשעות המוקדמות של הלילה) .פעילות מבצעית
מבוצעת לאורך כל שעות היממה אך בד"כ אינה כוללת מספר רב של מטוסים .פעם עד
פעמיים בשנה ישנו תרגיל של חיל האוויר (בד"כ כמה ימים) ולאורכו מבוצעות טיסות ברצף
ולאורך כל שעות היממה.
השדה האזרחי מתוכנן להתבסס על מסלול ( 33-15עם הארכה של כ 400-מטר) .במקרה
זה ההפרעה העיקרית תגרם ליישובים הנמצאים קרוב לציר המראה זה (כפר יהשוע ,שדה
יעקב ,בית שערים ,רמת ישי ,קריית טבעון ובית זייד אך גם גבת וקיבוץ רמת-דוד הקרובים
יחסית למסלול) .יש לזכור כי רמת ישי וטבעון גבוהות משמעותית מרמת דוד ולכן גם עם
המטוס הממריא נמצא בתהליך טיפוס הרי הוא עדיין יהיה בגובה יחסית נמוך מעל יישובים
אלו.
במקרה של המראות לכיוון  15הרעש ישפיע על כפר ברוך וכנראה היוגב.
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הנחיתות ישפיעו על אותם יישובים אך בעוצמה נמוכה יותר

פילוח הרעש ביום טיסות סטנדרטי ברמת-דוד נראה,באופן עקרוני ,כך:

כמות התנועות (המראות ונחיתות) בבסיס היא יחסית מצומצמת וניתן להעריכה בין  30ל.70-
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משמעויות:
.1
.2
.3

.4

.5
.6
.7

חלק ניכר מיישובי הסביבה כבר בחריגה ביחס ל Ldn -המותר.
שדה אזרחי גורם לעלייה של כ dBA 10 -מעל לרעש הרקע העירוני לעומת עליה של כ25 -
 dBAבשטח הכפרי
אין הגדרות של חיל האוויר לגבי היקף הטיסות העתידי בבסיס רמת-דוד .הנחת העבודה
היא שהבסיס ימשיך להיות בסיס קרב פעיל יחד עם שדה אזרחי ולא תופסק בו פעילות
הקרב.
אין הגדרות (לפחות לא כאלו הידועות לנו) על היקף הנוסעים המתוכנן אך להערכתנו מדובר
על לפחות  10מיליון נוסעים בשנה (מעבר למספר זה יש להניח כי יידרש לבנות מסלול טיסה
נוסף ,מקביל ממזרח למסלול .)33-15
ברמת-דוד המשמעות היא של הפרעות משמעותיות לאורך כל היממה ובכל מספר דקות ולא
רק בקטעי זמן קצרים עם מרווחים גדולים של שקט בין ההפרעות.
שדה אזרחי בתוספת שדה צבאי מביאים לעליה גבוהה משמעותית של ה.Ldn -
במקרה של בניית מסלול נוסף הפרעת הרעש תעלה באופן ניכר.

הגבלות בניה בסביבת שדות תעופה
במסגרת התכנית נקבעו הגבלות תכנון ובנייה לשטחים החשופים לרעש מטוסים (ראה ע"מ )3
אם נתבונן במפת הרעש (ראה עמוד  )4אזי ניתן לראות שכבר היום חלק גדול מהיישובים בסביבה
יצטרכו לבנות בניה אקוסטית (אין תיחום של  dBA 55במפה)
בכל האזור שבו ה Ldn-גבוה מ( dB(A( 60-מתוחם במפה בצבע צהוב) אין לבנות מבנים לשימושים
רגישים (מוסדות חינוך ) והמוסדות וחלק גדול מהבתים ידרשו למיגון אקוסטי.
תוכנית תמ"א  24הגדירה את הרעש ודרישות המיגון סביב נתב"ג.
תהליך המיגון והפיצוי לא בוצע באופן משביע רצון והמדינה (והרשויות המקומיות) ניסו כל הזמן
להתחמק מאחריותן לממן מיגון אקוסטי או לפצות את התושבים.
בין השנים 1999-2000הוגשו כ 6,000-תביעות בהיקף של  5מיליארד .₪
בשנת  2005מבקר המדינה ביקר באופן חמור את התנהלות רש"ת והמדינה בנושא.
רק לאחר  10שנים נתן בית המשפט המחוזי בתל-אביב (  16/8/2010השופטת מיכל אגמון) פסק
המחייב את הרשויות בפיצוי .גם אז הפיצוי היה מעט מדי ומאוחר מדי ולא ברור כמה אכן פוצו לאורך
השנים (רש"ת תכננה לערער על פסק הדין ).
יש להזכיר כי מנכ"ל רת"א אמר במפורש במפגש עם מליאת מועצת עמק יזרעאל (באומץ וביושר רב)
כי אין בכוונת המדינה לחזור על הטעות שהייתה בנתב"ג והיא לא מתכוונת להיכנס להליך של פיצוי
על ירידת ערך הנכסים כתוצאה מעליית רמת ההפרעה מהרעש.
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