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 הקדמה .1

מושב מעל נתיב הטיסה שעובר על  רעש רוטינבצע ל וקרינה מניעת רעש ףהמשיך אג 1517 בשנת

מטוסים נחיתות הרעש ו המשך השפעת השינויים בתבנית התפעול נעשה ניתוח שלזה  בדו"ח .מזור

 6ליום הממוצע של ניתוח מעמיק  כמו כן נעשה ;בהשוואה למפת הרעש סביב נתב"ג מושבמעל ה

 . ממעבר מטוס המרביהשפעת הרעש הרגעי ונבחנה החודשים העמוסים 

 אפיון – רעש מטוסים .2

המאפיין העיקרי של רעש מטוסים הוא עובדת היותו רעש חולף בעל משך זמן קצר. האוכלוסייה 

השוכנת בקרבת נמלי תעופה חשופה לסדרה אירועי רעש קצרים, אשר ביניהם יורד מפלס הרעש 

 כל אירוע אקוסטי על ידי הפרמטרים הבאים: אפשר לאפייןלמפלס רעש הרקע. 

  dBA ל אירוע בודד המבוטא ביחידותש (Leq) מפלס הרעש שווה הערך

 .למשך כמה זמן עולה מפלס הרעש, הנגרם על ידי המטוס, על מפלס רעש הרקע -משך האירוע 

 dBA המבוטא ביחידות (Lmax) מפלס רעש מרבי של אירוע בודד

מכיוון שתנועת המטוסים ליד נמלי תעופה גורמת לאירועי רעש רבים, בכל שעות היממה, יש 

מונת הרעש הכוללת סביב נמל התעופה כאשר נקודת המוצא לתיאור התמונה לתאר את ת

 .הכוללת הם מאפייני האירוע הבודד המתוארים לעיל

 לילה-רעש ממוצע שנתי יום – ימ"ללצורך תיאור תמונת הרעש סביב השדה נעשה שימוש בסולם ה

Yearly Day-Night Average Sound Level, Ldn. 

ו, הוא סולם של רעש מצטבר ומתייחס, למעשה, למכפלה של מספר , על פי הגדרתLdnסולם 

 האירועים הרועשים במפלס הרעש הממוצע של כל אירועי הטיסה, במשך היממה.

)ודומיו( היא, כי אנשים אמנם מגיבים לרעש של  Ldnנקודה מרכזית בבסיס הפיתוח של סולם 

של אירועים(, אולם השפעות  אירועים בודדים )ובמיוחד לאירוע הרועש ביותר בתוך סדרה

החשיפות לרעש לטווח ארוך תואמות בצורה הטובה ביותר את אקלים הרעש כאשר הוא מבוטא 

 בסולם של רעש מצטבר.

האקוסטית המגיעה לנקודה בשטח החשוף לרעש כתוצאה מכל  אנרגייהמסכמת את ה Ldnיחידת 

 56:55ועד השעה  11:55 ההאירועים המקרינים רעש במשך יממה. אירועים המתרחשים משע

. תוספת זו משקפת את הרגישות של בני אדם dBA 15למחרת מקבלים תוספת )או "קנס"( של 

למחרת( נחשב כעשרה  6:55-ו 11:55לאירועים רועשים בשעות הלילה. כל מטוס בלילה )בין 

 מטוסים מאותו סוג הטסים בשעות היום.
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 קריטריונים –רעש מטוסים  .3

את תגובת הקהילה הממוצעת ואת יחס הקהילה לאזור חשוף לרעש  להלן טבלה המסכמת

  מטוסים.

תגובת הקהילה  יחס הקהילה לאזור
 הממוצעת

 -ב Ldnמפלס רעש 

dBA 
רעש אינו חשוב משאר הגורמים 

 הסביבתיים

 ומטה 00 חלשה

 רעש עלול להיחשב לגורם 
 שלילי של הסביבה

 65-00 חלשה עד בינונית

 רעש הוא הגורם 
 השלילי של הסביבה

 60-65 בינונית

 רעש הוא הגורם השלילי

 החשוב של הסביבה

 75-60 משמעותית

 רעש הוא אחד מהגורמים

 השליליים החשובים

 ביותר של הסביבה

 70-75 חריפה

רעש הוא הגורם השלילי החשוב 
ביותר מכל הגורמים השליליים 

 של הסביבה

 ומעלה 70 חריפה מאד

 

ארצית לשדה התעופה על שם בן גוריון קיבלה ממשלת ישראל את במסגרת תוכנית מתאר 

 ההחלטות הבאות:

לשימושי קרקע בנייה ה Ldn=65dBA -ו Ldn=60dBAבאזורים חשופים לרעש מטוסים בין 

 אקוסטית.בנייה רגישים לרעש תהיה 

 .Ldn=65dBAאין לאשר שימושי קרקע רגישים לרעש באזורים חשופים לרעש מטוסים מעל 

 תחנת הניטור ואופן ביצוע המדידות מיקום .4

 .1514 בתיאום עם מזכירות הישוב בבית במושב והיא קיימת מאוקטוברתחנת הניטור הותקנה 

 מאפייני מיקום אידיאלי לתחנת ניטור הם:

 רעש רקע )שמקורו לא בפעילות השדה( נמוך. 

 אפשרות לאספקת חשמל. 

 מיגון מרבי מפני גניבה, פריצה וונדליזם. 

  סבירה לצורך איסוף נתונים ותחזוקהנגישות. 

  מעלות סביב  70אי קיום מחסומים היכולים להשפיע על שדה הקול בתוך קונוס של

 המיקרופון.

ה עם מגן רוח , סולל 4901, מיקרופון דגם B&K 2250תחנת הניטור מתבססת על מד רעש מסוג 

וכויל באופן  dBA 45 -115, למצב "איטי", לתחום מדידהAלת נטענת לגיבוי. המכשיר כוון לסק

 אוטומטי פעם ביום.

  יה.ישנ 1המדידות בוצעו עם זמן דגימה של 
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 תחנת הניטור במושב מזור: 4.1צילום 

 את מפת חשיפה לרעש מטוסים מנמל תעופה בן גוריון אפשר לראות 4.1בתרשים 

 4.1תרשים 

ביחס למפת חשיפה לראות את מיקום תחנת הניטור,  כדי 4.1הוא הגדלה של תרשים  4.3תרשים 

  1/4לרעש מתמ"א 
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  4.3תרשים 

 תוצאותהיתוח ונ המדידות תוצאות .5

מזור במושב מציגה השוואה בין תוצאות מדידות מפלסי רעש מטוסים בתחנת ניטור  0.1טבלה 

 לבין מפת החשיפה לרעש סביב שדות התעופה. 1517בשנת 

תחנת 
 ניטור

ממוצע לכל  Ldnמצטברמפלס רעש 
  **התקופה)מטוסים +רעש רקע(

 Ldnמפלס רעש מטוסים*
 ממוצע לכל התקופה

מפלס רעש 
ע"פ  Ldnמטוסים 

 מפת חשיפה לרעש
 סביב שדה התעופה

 59.6dBA 58.1dBA 65-70dBA מזור

 

מפלס רעש  *הערה: החישוב בוצע על בסיס נתוני רקע שחושבו על יום הניתוח, הערך הממוצע של

 . הרקע שהתקבל בתאריך זה

04.8dBA  
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-ו Ldnמטוסים( בפרמטרים יחד עם מוצגים מפלסי רעש מצטבר )רקע  0.3ובתרשים  0.1 טבלה

Leq גם את כמות  לראות ניתן בנוסף בטבלה. לשעות היום ולשעות הלילה ברמה חודשית

 בפילוח יום ולילה. 11הנחיתות החודשית במסלול 

 חודש
 נחיתות

 יום
 נחיתות

 לילה
 Ldn[dBA] כ"סה

Leq 

day[dBA] 

Leq 

night[dBA] 

 53.9 57.6 60.8 593 88 505 ינואר

 52.3 56.1 59.2 430 20 410 פברואר

 50.1 57.1 58.4 516 0 516 מרץ

 51.9 60.5 61.0 1414 51 1363 אפריל

 53.8 59.1 59.2 796 27 769 מאי

 51.4 58.6 59.7 1254 56 1198 יוני

 47.6 61.6 60.7 1863 3 1860 יולי

 47.8 62.5 61.4 3385 1 3384 אוגוסט

 49.7 60.4 60.2 1874 35 1839 ספטמבר

 48.0 57.4 57.6 999 14 985 אוקטובר

 50.7 55.1 57.8 409 23 386 נובמבר

 47.8 55.4 56.4 458 36 422 דצמבר

 0.1טבלה 

 (.7.1)ע"פ טבלה בארות יצחק עם פקטוריוני מתבססים על תחנת -הערה: נתוני ינואר

ניתן . ועד דצמבר 1510מתאר את התפלגות הטיסות לאורך השנה החל מינואר  0.3תרשים 

 .11נחיתות במסלול של כמות ה העולהלהתרשם מקו המגמה 
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תרשים 0.0 מציג את התנהגות מפלסי הרעש Ldn לאורך השנים האחרונות בעמדת הניטור. 
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6. ניתוח מעמיק 

כדי לקבל את תמונת הרעש המייצגת, בוצע ניתוח לקבלת נתוני היום הממוצע ב-6 החודשים 

העמוסים בשנה. ה-15 בספטמבר 1517 נמצא כבעל מאפיינים דומים ליום ממוצע, ביום זה 

התקיימו 79 טיסות וכולן התקיימו ביום. תרשים 6.7 ו 6.8 מציגים את התפלגות הרעש ביום 

ובלילה. 

 תרשים 6.1 
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 6.1תרשים 

,מפלס רעש הרקע שווה למפלס הרעש  11לאור העובדה שבלילה זה לא היו נחיתות במסלול 

  6.3ריכוז וסיכום מפלסי הרעש ביום זה מוצג בטבלה . חישוב לרעש מטוסיםהמצטבר לכן אין 

+רקעמטוסים    מטוסים   רקע   מצטבר 

Lday Lnight Ldn Lday Lnight Ldn Lday Lnight Ldn 

61.7 48.5 60.9 50.1 48.5 54.8 61.4 - 59.6 

 6.3טבלה 

חישוב מנורמל לקבלת מפלס רעש  נעשההחודשים העמוסים,  6-על סמך נתוני היום הממוצע ב

 ביום העמוס של השנה על פי ערך של תנועה שוות ערך נעשהמטוסים ביום העמוס בשנה. החישוב 

 Ldnהתקבל ביום זה  בלילה. 65טיסות בכלל מתוכם  181,ביום זה התקיימו  1517 ינוארב 8-ב

 .dBA.67.7 ערך שלמטוסים ב

 ערך מפלס רעש מרבי ממעבר מטוס .7

לקבל את מפלס הרעש המרבי ממעבר מטוס מעל תחנת הניטור במזור ,בוצע ניתוח פרטני  כדי

עבר מטוס מעל תחנת הניטור וזיהוי חד ערכי של מעבר מטוס מעל תחנת הניטור בעזרת זיהוי מ

טיסות  6 י ודאי שלזיהושל  ערכיםהתוצאות והמציגה ניתוח  7.1של רשת בבארות יצחק. טבלה 

 ההשוואה מספקת את ערך ההפרש .ביום הניתוח המעמיק שבוצע תחנות הניטור תימעל ש

 ממעבר מטוס מעל מזור. מרבייוני ואת מפלס רעש –לחישובי מפלס הרעש בחודשים ינואר 

 זמן סוג מטוס
Lasmax(dBA) 

 בארות יצחק

Lasmax(dBA) 

 מזור

B738 10:41:00 84.6 83.8 

B734 10:53:00 84.4 83.2 

B738 11:23:00 83.1 81.9 

A320 11:26:00 82.6 81.6 

B738 12:44:00 83.2 82.1 

B753 12:46:00 85.8 84.8 

Average  84.1 83.1 

Delta(dB): 1.04 

 7.1טבלה 



אגף מניעת רעש וקרינה

15

כל זאת בהשוואה לבארות יצחק ,מתחנת הניטור במזור מוצג רעש מרבי ממעבר מטוס  7.1בטבלה 

רבעון הבמהלך  מטוסים עם מופע הנחיתות הגדול ביותר ,נבחרווכמותם  יםהמטוס מיעל פי דג

על פי  מנורמלבמזור  7.1המתקבל בטבלה המרבי ערך מפלס הרעש  .(31.11.17עד  1.9.17הרביעי )

 13עם  89.6dBAמייצר רעש מרבי של  B744שמטוס  אפשר לראות.7.1הערכים שהתקבלו בטבלה 

.פעמים מעל מזור 83הופיע  B744המטוס  1517שנת ב זה,ברבעון  טיסות מעל תחנת הניטור

7.1טבלה 

סוג 

מטוס

מופע 

טיסות 

Q4ברבעון 

מפלס רעש  ממוצע

 LASmaxמרבי 

 מזור

B738 980 82.7

A320 676 81.0

A321 291 81.5

B739 283 82.9

A333 123 83.9

E190 121 80.2

B772 113 85.0

B763 96 84.4

B733 85 83.9

B773 71 85.3

B753 62 83.8

A319 60 80.6

B789 49 82.4

B787 45 81.2

B734 42 83.8

F100 34 79.3

B752 30 83.6

B737 27 81.1

MD82 24 84.6

AT72 22 78.1

A306 15 85.2

B744 13 89.6

CL60 10 76.6

בנוסף לפרמטר LASmax נבדק פרמטר נוסף: Sound Exposure Level – SEL פרמטר זה מציין 

עוצמת קול קבועה אשר יש לה ערך זהה של רמת אנרגייה ב-1 שנייה. שימוש ב-SEL מבטל את 

השפעת הזמן או אורך המדידה. למרות שאנרגיית הרעש הכללית מכילה את כל זמן המדידה כמו 

ב-Leq, במקום לבצע ממוצע על כל זמן המדידה משתמשים בזמן ייחוס של שנייה אחת במדידה. 

פרמטר זה מאפשר השוואת ייחוס בין רעש המטוסים למפגעי רעש אחרים. בדו"ח זה בוצע מיפוי 

של פרמטר   SEL> 90dBA ובו יוצגו מספר הפעמים בהם חצה מטוס מעל תחנת הניטור את 

 .90dBA-מפלס הרעש הגבוה מ
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תחנת בארות יצחק. בוצע השוואה ליום הממוצע על פי מציגה השוואה וחישוב מנורמל  7.3טבלה 

מהטיסות מעל מזור סיפקו  11.0%,ניתן לראות ש  1517ו  1516החודשים העמוסים בשנים  6ב 

כרבע מהטיסות נמצא ש 1517בשנת .בחישוב הרבעוני 90dBA-מעם ערכים הגבוהים   SELרמת

 .ומעלה SEL 90dBAם של מעל מזור מספקות ערכי

תקופה

טיסות 

מעל 

מזור

SEL> 90dBA 

20.8.16 66 19.7% 

20.9.17 79 21.5% 

Q4 2017 3388 24.2% 

7.3טבלה 

שחצו וסוג מטוס עם כמות הטיסות הרבעון האחרון (של )( ,בוצע ריכוז הנתונים 7.4הבאה ) בטבלה

טיסות מעל  13מתוך  B744(  11גם פה ניתן לראות את התרומה הגבוה של ה  .SEL90dBAאת רמת 

 .  (SEL>90dBAמזור מספקות מפלס 

סוג 

מטוס

מופע 

 טיסות

שעברו 

את 

הסף

ממוצע מפלס 

SEL>90dBA

B739 152 90.1 

A333 121 90.9 

B772 111 92.8 

B763 95 92.0 

B733 72 90.5 

B773 71 92.2 

B753 61 91.2 

B734 34 90.5 

B789 30 89.7 

B752 29 91.3 

MD82 24 91.7 

A306 15 92.8 

B744 11 96.6 

A332 6 90.4 

7.4טבלה 

משמעות מיוחדת לפרמטר זה היא השכיחות להופעתו בלילה, לכן נבדק ונמצא שמתוך 
841 טיסות שחצו את סף SEL90dBA בתקופה זו, 43 טיסות התקיימו בלילה, כלומר 

.SEL>90dBA יותר מ-5% מהטיסות בלילה ברבעון זה היו ברמת
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8. תובנות ומסקנות 

 קו המגמה העולה של שימוש במסלול הנחיתה בשעות היום מעל מושב מזור נמשך גם בשנת 
 .1517

 ערכי מפלס הרעש בתקופת המדידה היו מתחת לתחום החזוי על פי מפת החשיפה לרעש, 
בניתוח של היום הממוצע ב 6 החודשים העמוסים בשנה, נמצא שמפלס רעש המטוסים היה 

מתחת לתחום החזוי.  

  חישובי רמות SEL ביום הממוצע ב-6 החודשים העמוסים בשנה, מראים שביום זה יותר 
מ-21% מהטיסות סיפקו ערכי SEL>90dBA ובניתוח רבעוני, כ-5% מהטיסות בלילה היו בערכי 

 .SEL>90dBA

המשרד ממשיך למדוד את רעש המטוסים במזור ויעקוב אחר השינויים. 




