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חוק עזר לאור יהודה )מניעת רעש( ,התשמ"א-1981
פורסם:

חש"ם ,77

תשמ"א ),(7.7.1981

עמ' 1344

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו -23לפקודת המועצות המקומיות ,מתקינה המועצה המקומית אור-יהודה
חוק עזר זה:

הגדרות
.1
"ימי מנוחה"  -הימים שנקבעו לפי פקודת ימי המנוחה ,התש"ח ,-1948כימי מנוחה ליהודים ,שתחילתם חצי שעה
לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה ,וסופם חצי שעה אחרי שקיעת החמה במוצאי יום מנוחה;
"המועצה"  -המועצה המקומית אור-יהודה.
בחוק עזר זה -

איסור הקמת רעש
)א( לא יקים אדם בתחום המועצה ולא יגרום שיוקם רעש חזק או ממושך או חוזר ונשנה ,שיש בו משום
.2
הפרעה לאדם הגר ,העובר או המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים ,בין שהרעש נעשה בכלי רכב ,בכלי עבודה ,בכלי
נגינה ,ברמקול ,בצפירה ,בקריאות או בהקשות וכיוצא באלה ,ובין שהוא נעשה בכל אופן אחר -
) (1בין השעות תשע בערב ושש בבוקר בימים שאינם ערבי ימי מנוחה ,ובין השעות שתיים וארבע אחרי
הצהריים בכל ימי השבוע;
) (2בערב יום מנוחה  -משעה שתים עשרה בלילה עד לשעה שמונה בבוקר יום המנוחה.
)ב( ימי מנוחה ,הנמשכים יותר מיום אחד ינהגו בהם כאילו היו ערב יום מנוחה ביום הראשון והיום שלאחריו
יום מנוחה ,וביום המנוחה עצמו ייחשב יום המנוחה כאילו היה ערב יום מנוחה ,לגבי יום המנוחה שבא מיד אחריו
למחרת.
)ג( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על עובדיהם של מפעלים ,של בתי עסק ומקומות שהותר להם לעסוק
בבניה ,בעסק או במלאכה ,כשהם מקיימים רעש לצורך ביצוע העבודה באותו מפעל ,בית עסק או מקום ,ובלבד
שהרעש לא יהיה יתר על הדרוש לשם ביצוע העבודה האמורה.
)ד( מי שילד או בעל-חיים נמצאים בפיקוחו חייב למנעם מהקמת רעש כאמור בסעיף קטן )א(.
עונשין
.3
*

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  600שקלים חדשים*.
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