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סיכום מפגש הסברה עם בעלי אולמות בעיר בנוגע לרעש באולמות
שהתקיים בתאריך ל' שבט 19/02/2015
נכחו :
פרץ אברמוביץ  -מחזיק תיק איכות סביבה
שלומי מלכא – מנהל שיטור עירוני
אברהם בלושטיין – מנהל מחלקת רישוי עסקים
מוטי ויסלובסקי – מנהל המחלקה לאיכות סביבה
יששכר סיטקוב – רכז אכיפה איכות סביבה
צבי משייב – רישוי עסקים
תמר לרר – רכזת תעשיות ורישוי ,המחלקה לאיכות הסביבה
נציגי בעלי האולמות:
יד עזרא
היכלי מלכות
אור ישראל
שמחת עולם
עטרת מרים
מרכז פיס
ווגשל
פרץ אברמוביץ – חבר מועצת העיר ,מחזיק תיק איכות הסביבה
אנו מתכנסים כאן היום בעלי אולמות וגורמים שונים בעירייה על מנת להביא לשיתוף פעולה .באחרונה עלה
מספר פניות התושבים הן אל העירייה וכן גם למשטרה ולגופים חיצוניים אחרים בנושא רעש מהאולמות
שמחה בעיר.
כיום נוצר מצב שבו הרעש בתוך האולם מאד חזק ,ויוצא מתוך האולם החוצה .בהיכרותכם את העיר אתם
יודעים שחלק לא קטן מהאולמות צמוד ואפילו בתוך אזורי מגורים .ותושבים הדרים צמוד לאולמות בעל
כורכם משתתפים בשמחה .ושמחתו של האחד הופכת למטרד של השני .מצב זה לא יכול להימשך כך עוד.
ראינו לנכון ,בעצת ראש העיר ,לפנות אל בעלי האולמות ,אתם ,וליידע אתכם בעניין .אנו מעוניינים לטפל
בבעיה באופן מקומי ,בתוך הרשות ולא ע"י גורמים חיצוניים כגון המשטרה ,והמשרד להגנת הסביבה .על כן
נדרש על בעלי האולמות לעשות את כל המאמצים למיגור המטרד כגון סגירת חלונות ודלתות ועוד כפי
שיפורט.
מוטי ויסלובסקי  -מנהל המחלקה לאיכות הסביבה
ישנם שני חוקים עיקריים המתייחסים לרעש .האחד מתייחס להתקנת מד הרעש באולם ,והשני מתייחס
לרעש שנשמע מחוץ לאולם.
צריך להתקין מדי רעש באולמות ולהקפיד על הפעלתו ,בנוסף ,לפני השעה  11:00לדאוג להקטין את הרעש.
לבדוק (לכייל) את מד הרעש אחת לתקופה לראות שתקין .צריך להקפיד לסגור חלונות ודלתות באולם.
פתיחת החלונות והדלתות גורמת לצריכת חשמל מוגברת כפיצוי על הכנסת אוויר לא ממוזג ובכך מפריע
למערכת האוורור והקירור באולם.

לגבי התקהלות האורחים מחוץ לאולם ,אמנם המטרד לא קשור ישירות לבעלי האולם ,אך ניתן להוסיף
שילוט מתאים בינסיון לצמצם את המטרד.
ניתנת אורכה של  60יום להיערך בהתאם ולרענן נהלים.
אברהם בלושטיין  -מנהל מחלקת רישוי עסקים
דרשנו בעבר מכל האולמות  -ברגע שיעבור את הרעש המערכת תכבה .ושום אולם לא עשה את זה עד הסוף
כמו שצריך .כמנהל מחלקת רישוי עסקים בעיר ,אני שם דגש על חובתו של האולם להסדיר לקבל רישיון
עסק .אולם אירועים זהו עסק גדול ,עם ציבור משתמשים רחב והאולמות חייבים לעמוד בדרישות גורמי
האישור .מחלקת רישוי עסקים עשתה ביקורות ונמשיך לעשות ביקורות ולדאוג להסדרת העניין .אנחנו
נבדוק שלכל אולם יש רישיון עסק בתוקף ואישור של כיבוי אש תקף.
שלומי מלכא  -מנהל השיטור העירוני
אני רוצה לנצל את ההתכנסות הזו של נציגי האולמות ומנהלי המחלקות של הרשות ,ולהעלות נושא נוסף.
לנו ,כממונים על ביטחון התושבים יחד עם גורמי הביטחון (משטרה וכו') מאד חשוב הוא נושא העסקה של
שב"חים .לאחר מספר ביקורים באולמות ברחבי העיר אנחנו רואים שאכן יש בעיה בעיר .אסור להעסיק
שבחי"ם ,לא להעסיק ובטח לא לאפשר לינה באולם .כאמור השיטור העירוני עובד חזק בנושא וכבר נתפסו
לא מעט שב"חים באולמות .לבעל האולם יש אחראיות גם במקרה של העסקה דרך קבלן .חייבים לבדוק ,על
כל מקרה שמעלה ספק במהימנות האישור שהייה – יש לפנות אלינו או למשטרה לבדיקה של העניין .יש
קנסות בסדר גודל של סכומים גבוהים מאד .יש מספיק עובדים וחבל שנגיע לאי נעימות בנושא.
סיכום
הפגישה הזו נועדה לבסס הידברות בין הרשויות העירוניות האוכפות לבין אולמות השמחה המרובים בעיר.
ישנם שלושה נושאים שצריך לפעול להסדרתם:
 .1מניעת מטרדי רעש (באולם ומחוצה לו)
 .2הסדרת רשיון עסק
 .3העסקת עובדים בעלי אישורי שהייה.

העתקים:
אברהם בלושטיין – מנהל מחלקת רישוי עסקים
פרץ אברמוביץ  -מחזיק תיק איכות סביבה
שלומי מלכא – מנהל שיטור עירוני
תיק עסק

