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 מבוא  -פרק א

ריון לתקינות ערך הבידוד האקוסטי לקול נישא באוויר וקול הולם  מסמך זה משווה את הקריט .א

 עבור בדיקות באתר לדירות מגורים  לקריטריון המקביל במדינות אחרות. 

נסכם בקצרה. הקריטריון בתקינה הישראלית לאיכות הבידוד האקוסטי לקול נישא  .ב

 באוויר וקול הולם הינו בין הגרועים ביותר ביחס לתקינה העולמית. 

,  2014, אוקטובר  1חלק   1004הינו ת"י  הבידוד האקוסטי  תקינות לקריטריון קובע את התקן הה . ג

אקוסטיקה בבנייני מגורים: בידוד אקוסטי של קירות ותקרות )רצפות( שבין חללי דירה ליתר  

 דרישות ושיטות לחישוב.  -חלל הבניין

 הפרמטרים להשוואה:  .ד

ר שנמדד בתנאי שטח הכוללים מעברי  ערך המדד המשוקלל להפחתת הקול הנישא באווי .1

מדד הפחתת הקול הנישא באוויר לרבות מעברי  – R'w(dB)פרמטר הייחוס הינו ערך  .איגוף

 איגוף. 

משוקלל של מפלס לחץ הקול ההולם לרבות מעברי איגוף הנמדד  וה מנורמל  המדד  רך הע .2

ולם לרבות  מדד הקול הה  L'n,w(dB)פרמטר הייחוס הינו ערך  .באתר בפסי שליש אוקטבה 

 מעברי איגוף. 

 הינו:  בתקן( 1)טבלה   1חלק   1004בת"י   עמידת הבידוד האקוסטיהקריטריון ל . ה

, כאשר   48dB  R'w (dB)=<עבור קול נישא באוויר, הקריטריון לתקינות הינה קבלת ערך  .1

   מדובר על המקרה הנפוץ של קיר משותף בין דירות.

 בוה. ג  R'w(dB)כשהערך  ככל ההפרדה האקוסטית טובה יותר 

כאשר מדובר על    L'n,w(dB)=<   62עבור קול הולם, הקריטריון לתקינות הינה קבלת ערך   .2

 המקרה הנפוץ של רצפות בין קומות של דירות נפרדות.  

 נמוך.  L'n,w(dB)שהערך  ככל ההפרדה האקוסטית טובה יותר 

 : תקני ביצוע המדידות  . ו

,  2012מ דצמבר  4חלק   1034לת"י  ה באתר נערכת בהתאם קול נישא באוויר המדיד עבור  .1

ניתוח הערכים הנמדדים וביצוע החישוב הינו   .1998מ    ISO140-4אשר הינו למעשה  

 ISO717-1, והמבוסס על   2014ממרץ  1חלק  985בהתאם לת"י 

אשר   , 2012מ דצמבר   7חלק  1034ה באתר נערכת בהתאם לת"י המדידעבור קול הולם   .2

ניתוח הערכים הנמדדים וביצוע החישוב הינו בהתאם לת"י   .1998מ ISO140-7 הינו למעשה

 ISO717-2, והמבוסס על   2014ממרץ   2חלק  985

 . ISO3382-2מדידת זמן ההידהוד הינה בתאם ל  .3

 .    ISO-16283למעשה כבר בוטלו והוחלפו ב ISO140-4,ISO140-7יש להעיר כי התקנים  .ז
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לביטוי ערכי   L'n,wו   R'wהקריטריונים   -ב פרק 
 . , באירופה לעומת ישראלידוד אקוסטייםב

 BNAM2018.Baltic Nordic Acousticפורסם במאמר  שהשוואתי סקר תקינה אקוסטית  על פי . ח

Meeting April 2018, Building acoustic regulations in Europe – Brief history and actual 

situation- 

טוי ערכי בידוד אקוסטיים הינם הנפוצים ביותר  לבי L'n,wו   R'w, הקריטריונים 2018נכון לינואר 

 באירופה. 

 : הקריטריון לביטוי בידוד אקוסטי בדירות מגורים1טבלה                      

 

 

 , ICA2016 International Congress on Acoustics (2016 ) :בכנס  .ט

    :אמריקה דרוםמציג השוואת ערכי תקינה אקוסטית עבור מדינות באירופה והוצג סקר ספרות ה 

 Comparison of acoustic regulations for housing and schools in selected countries in Europe and 

South America – A pilot study 

להלן טבלה המפרטת את מסגרת התקנים המשמשים לביצוע המדידות האקוסטיות במדינות   . י

 שנסקרו בסקר הספרות.  

 . , כפי שמבוצע בארץ ISO140 4,7ל  בהתאם בוצעו  מדידות ה
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 : תקנים בשימוש לקביעת ערך הבידוד האקוסטי בין דירות מגורים 2טבלה     

 

 

 

עם  )באדום( שורה נוספה    רקריטריון הבידוד האקוסטי במדינות שונות. בתחתית האיו להלן . יא

 יטריונים האקוסטיים הקבועים בארץ. הקר

 

 במדינות שונות  ידוד אקוסטי בין דירות מגורים: ערך הקריטריון לב3טבלה     
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, כאשר עבור המדינות    R'w>=48עבור קול נישא באוויר, התקינה הישראלית מציבה סף של  .1

בארגנטינה, צ'כוסלובקיה, דנמרק ערך נדרש לבידוד     R'wשות שימוש בקריטריון זהה והע

כלומר, במדינות אלו קיימת   גבוה משמעותית מהקריטריון בארץ.באוויר  אקוסטי לקול נישא 

,  50)ארגנטינה   דרישה לערך בידוד אקוסטי גבוה יותר משמעותית מאשר בארץ .  

 ( 55, דנמרק 53צ'כוסלובקיה 

, כאשר עבור המדינות   L'n,w=<    62עבור קול הולם, התקינה הישראלית מציבה סף של  .2

נדרש  ה ערך הדנמרק  בארגנטינה, צ'כוסלובקיה,  L'n,wשות שימוש בקריטריון זהה והע

במדינות אלו  לבידוד אקוסטי לקול הולם נמוך  משמעותית מהקריטריון בארץ. כלומר, 

,  53.  )ארגנטינה משמעותית מאשר בארץ   דרישה לערך בידוד אקוסטי טוב יותרקיימת 

 ( 53, דנמרק 55צ'כוסלובקיה 

 

י לקול נישא באוויר  משווה בין מדינות אירופה עבור הקריטריון לבידוד אקוסטנוסף המסמך  . יב

 Sound classification, 2010בבנייני מגורים נערך ע"י אוניברסיטת מלטה במאי    וקול הולם 

schemes in Europe-quality classes untended for renovated housing   Action TU0701  ,                  

   .Acusticum 2011-Denmark Sound Classification of Dwellingsוכן ב 

 ,R'wהרעש במדינות אירופה לערך  יטריוןקר הפרמטר המייצג את   נורמל סמךבמסגרת המ  .1

L'n,w  .כך שניתן להשוות בין הקריטריונים במדינות השונות 

, כאשר הקריטריון במדינת ישראל   R'wלהלן ערך הבידוד האקוסטי לקול נישא באוויר  .2

 מסומן באדום. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 מדד הקול הנישא באוויר, הקריטריון הישראלי בהשוואה למדינות אירופה : 1איור  
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נו  , הי R'w>=48עיון באיור לעיל מעלה כי ערך הבידוד האקוסטי לקול נישא באוויר בארץ,    .3

כלומר מאפשר מפלס רעש גבוה בדירת מקבל הרעש.   היותר נמוך מכל מדינות אירופה,

 ביותר. נמוך תקן הישראלי מאפשר את ערך הבידוד האקוסטי  לקול נישא באוויר ה היינו ה

, כאשר הקריטריון במדינת ישראל מסומן   L'n,w להלן ערך הבידוד האקוסטי לקול הולם .4

 באדום. 

 

 : מדד הקול ההולם, הקריטריון הישראלי בהשוואה למדינות אירופה 2איור                          

 

הינו   L'n,w=<  62ר לעיל מעלה כי ערך הבידוד האקוסטי לקול הולם בארץ,   עיון באיו .5

מהגבוהים מכל מדינות אירופה, כלומר מאפשר מפלס רעש גבוה בדירת מקבל הרעש.  

 היינו התקן הישראלי מאפשר את ערך הבידוד האקוסטי  לקול הולם מהנמוכים ביותר. 

מידת שביעות רצון ציבורית מהקריטריון   -גפרק 
 . האקוסטי

 , BNAM2018.Baltic Nordic Acoustic Meeting April 2018סקר הספרות  . יג

Building acoustic regulations in Europe – Brief history and actual situation  , 

מציין את מידת שביעות הרצון של דיירים בבנייני מגורים ממידת ערך הבידוד האקוסטי בבניין,   

אקוסטי. במלבן אדום סומנה השורה הכוללת את טווח הערכים  כתלות בערך הבידוד ה

 (.    R'w =>48  ,L'n,w<=62שנקבעו בארץ. ) 

אומנם לא ניתן להשוות רגישות אקוסטית בין מדינות שונות ותרבויות שונות, אך בוודאי הערכים   . יד

 ות. המוצגים נותנים אינדיקציה טובה למידה בה הציבור מעריך את הבידוד האקוסטי בין דיר
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 : הקריטריון האקוסטי ותגובת הציבור4טבלה             

 

 

הערכים שנקבעו בארץ סומן במלבן אדום. ניתן להבחין, כי עבור התקינה המיושמת   טווח  . יד

בארץ לבידוד אקוסטי לקול נישא באוויר וקול הולם, מקבלים אינדיקציה לרמת שביעות רצון  

 .  Draft-Eקיימת  נמוכה ביותר של הדיירים   

יסברו כי נמכרה להם    %45  - 60כאשר מציבים את הקריטריון שנקבע בארץ יתקבל כי כ % 

 בין הדירות.   poorדירה עם בידוד אקוסטי עלוב 

מהציבור יעריכו כי הבידוד האקוסטי של דירת המגורים הינו נמוך  20המדרגה עבורה רק % 

 שים.  ת מדרגת המינימום עבור מבני מגורים חדאז. Cהינה מדרגה 

 . dB R'w =>55  ,dB L'n,w<=53עבור מדרגה זו 
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 סיכום  -דפרק 

,   1חלק   1004ניתוח מדד הבידוד האקוסטי לקול הולם וקול נישא באוויר כמפורט בת"י  .1

גורר איכות אקוסטית  הישראלי  וספות, מעלה כי הקריטריון  ביחס למדידות אירופה ומדינות נ 

 ות בהיבט הפרדה אקוסטית בין דירות. נמוכה משמעותית ביחס למדינות אחר 

למידע שהוצג, כאשר מציבים את הקריטריון שנקבע   הדבר בא לידי ביטוי בכך שבהתאם .2

יסברו כי נמכרה להם דירה עם בידוד אקוסטי  מהדיירים   %45  - 60בארץ יתקבל כי כ % 

 בין הדירות.  poor ,עלוב

סטיות לחדרי מגורים )עשרות  עה עד כה מאות מדידות אקומעבדת אתרוג אקוסטיקה ביצ .3

. העולה מכלל המדידות הוא כי כ %  1חלק  1004רבות של דירות מגורים ( בהתאם לת"י 

. גם  הישראלי  חדרים בדירות מגורים עבורם בוצעה מדידה נמצאו ללא עמידה בתקןה מ 50

  עבור החדרים שנמצאו תקינים, נמצאו תלונות חריפות על ערכי בידוד אקוסטי נמוכים על

 ידי הדיירים. 

בהתאם לסקר הספרות לעיל, המציב את קריטריון התקינה האקוסטית בארץ במקום נמוך   .4

מאוד ביחס למדידות אחרות, יש לשנות את קריטריון הבידוד האקוסטי הישראלי כך  

 שיותאם ויושווה לסטנדרט העולמי. 

ת חדשות  יעריכו  מהציבור הרוכש דירו  50-65ש %  היעד המוצע הינו  עדכון הקריטריון כך   .5

מהציבור יעריכו כי הבידוד האקוסטי של   20רק % טוב מאוד,  ו -את הבידוד האקוסטי כטוב

 . )מדרגת המינימום לתקינות אקוסטית(  Cמדרגה   אימוץ  ,ינוהי   .דירת המגורים הינו נמוך

 . dB R'w =>55  ,dB L'n,w<=53עבור מדרגה זו  

 יעודכנו לערכים אלו.    1חלק   1004ת"י כי הקריטריונים  המרכזיים ב נכון יהיה  .6

מטרת המכון היא תקינה והבטחת רמה נאותה של  ".א קובע כי  2חוק התקנים תשי"ג סע'   .7

בהתאם לאמור לעיל, הקריטריון   . טיב המצרכים, אם בקביעת תקנים ואם בדרך אחרת..." 

 . התקנים חוקם חורג באופן בלתי סביר מדרישות האקוסטי הקיי 

וד האקוסטי הנוכחי אשר הינו מהנמוכים ביותר בהשוואה למדינות אחרות  קריטריון הביד 

  והגורר תלונות רבות על בידוד אקוסטי לקוי,  רחוק מ"רמה נאותה של טיב המצרכים"

 . הנדרש בחוק התקנים 

 נדרש לתקן את התקן בהתאם לאמור לעיל.  .8

 בברכה. 

 BSCמיכאל זלבה,                                                                                                  

 אתרוג אקוסטיקה                                                                                                 


