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רעש הוא בלי ספק אחד המטרדים הסביבתיים הנפוצים בחברה הישראלית. 

מקורותיו רבים ושונים: שדות תעופה, מפעלי תעשייה ותחנות כוח, עבודות בנייה 

), אזעקות וצופרים, מכשירי חשמל בבית ושיפוצים, כלי רכב (בעיקר אופנועים

ובגינה, פעילויות פנאי שונות (טרקטורונים, סירות מנוע), מתבגרים קולניים 

  החוזרים מבילוי בשעות הקטנות של הלילה, וגם השכנים בדירה שמעלינו. 

נמנעת של - הדעה הרווחת בקרב מרבית הציבור היא שרעש הוא תופעת לוואי בלתי

בייחוד בסביבה עירונית, ושהוא מטריד ומעצבן, אך בוודאי אינו  החיים המודרניים,

  ַמזיק.

שתי ההנחות בטעות יסוד: ראשית, בהחלט אפשר למנוע או להפחית במידה ניכרת 

יום, אם כי חלק מן - את רוב הרעשים הסביבתיים, שאנו נחשפים להם יום

ה, מבודדים, האמצעים הטכנולוגיים שיכולים להפחית רעשים (כגון: חומרי בניי

כבישים הבולעים את סריקת הצמיגים ועוד), רחוקים מלהיות זולים. שנית, 

במחקרים שנערכו בנושא הרעש מצאו החוקרים שלרעש חזק יש השפעה שלילית 

מבחינה בריאותית ומבחינה נפשית. קשה להסביר מדוע הציבור מתעלם מהנזקים 

בּורּות באשר לפתרונות  העלולים להיגרם כתוצאה מחשיפה לרעש, או מדוע יש

אפשריים למטרד זה. מצב זה מתמיה, משום שמפגעים סביבתיים אחרים (ריח 

חריף של גזים מזהמים, טעם דוחה של חומרים כימיים במי השתייה ועוד) מעוררים 

  תגובות ציבוריות קשות.

אף על פי שיש הסכמה כללית שהרעש הוא מטרד, לא תמיד נעשה הכול כדי 

הנוער, -ד הרעש או להקטינו. יותר מכך, רבים מאתנו, בעיקר בנילהתרחק ממוק

"מייצרים" רעש במכוון, לסיפוק צורך מסוים. גם כאשר אנחנו מודעים לרעש, 

כלל למקורות רעש הנתפסים כתכופים וכמעצבנים, ולאו -תשומת לבנו מופנית בדרך

ציבה שלט דווקא לאלה שיש בהם סכנה ממשית לבריאות. למשל, אחת העיריות ִה 

  עיניים לנהגים: "בעירנו על השקט שומרים, ולא צופרים!".-חוצות מאיר

דציבל*, כקולות חזקים  100 -בספרות המחקר מקובל להגדיר רעש שעוצמתו יותר מ

שעלולים לסכן את הבריאות. אולם הגדרה אובייקטיבית זו, המבוססת על מדידת 

  יקטיבית של רעש כמטרד. העוצמה, אינה מספקת, משום שיש גם תחושה סובי
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  יחידת מידה של עוצמת רעש. –* דציבל 

כוז שלהם. תחושה זו קשורה גם בתהליכים נפשיים, כגון מצבי רוח או דרגת הרי

התחושה הסובייקטיבית קשורה גם למידת ההסתגלות של האדם לרעש שהוא רגיל 

כן רעש הנכֶפה עלינו איננו נתּפס באותו אופן כמו רעש שאנו -לשמוע בסביבתו. כמו

חושפים את עצמנו אליו מרצון. לדוגמה, אלה המגדירים את המוזיקה שבוקעת מן 

י לא היו אומרים זאת על רעש בעוצמה הרמקולים בקונצרט רוק כנעימה, בוודא

  דומה שמשמיע פטיש האוויר ברחוב הסמוך.

תחושת מטרד מתמשכת בגלל חשיפה לרעש עלולה להתבטא בעייפות יתר, בבעיות 

כן היא - הרוח, כמו-שינה, בהתגברות של מתחים וחרדות ובשינויים קיצוניים במצב

ואף לשבש את שיקול הדעת בעת  עלולה לפגוע בחשיבה, בתפקוד בעבודה ובחברה,

  ביצוע משימות. משום כך גובר הסיכון לתאונות עבודה ולתאונות דרכים.

אחת הקבוצות הפגיעות ביותר להשפעות הרעש היא זו של המתבגרים, העוסקים 

לעתים קרובות בפעילויות פנאי רועשות במיוחד, כמו האזנה למוזיקה בעוצמה 

אביב נבדקו - קר שנערך מטעם אוניברסיטת תלגבוהה או נהיגה באופנועים. במח

התגובות של תלמידי תיכון למקורות רעש נפוצים. החוקרים ִהגיעו למסקנה שבאופן 

כללי התפיסה של הרעש כמטרד קשורה הן לתכיפות הרעש והן לעוצמתו. מסקנה זו 

התבססה על התשובות של התלמידים שהשתתפו במחקר: רובם טענו שהרעשים 

יום שלהם (למשל, - לעתים קרובות ביותר, והמהווים חלק מחיי היוםשהם שומעים 

רעשי רקע מסוגים שונים בבית ובכיתה) הם המטרידים ביותר. מקורות רעש אחרים 

שהם שומעים לעתים רחוקות יותר (כמו עבודות באתרי בנייה ואזעקות מבתים 

רעשים וממכוניות), נחשבו בעיני התלמידים כמפריעים פחות. ההתייחסות ל

בעוצמה דומה, שמקורם בפעילויות פנאי ובמקומות בילוי (כגון דיסקוטקים), הייתה 

  זניחה, כלומר הם מטרידים רק מעט מאוד.

עם זאת העלה במחקר ממצא מפתיע: שיעור התלמידים שהודו בהפרעות שמיעה 

) היה גבוה יותר משיעור התלמידים שסבלו 30%תכופות אחרי ביקור בדיסקוטק (

). לפיכך 16%רכב (-) או בגלל כלי23%ות שמיעה בגלל רעשי בנייה ושיפוצים (מהפרע

גם אם מוזיקה רועשת איננה נתפסת כמטרד אצל צעירים, הם מודעים לנזק שהיא 

  גורמת לשמיעתם.

חשוב להגביר את מודעות הציבור לסיכונים הקשורים ברעש ופוגעים בבריאות. 

ונים של מפגעי הרעש עשויות למנוע נזקים תכניות מתאימות לפיתוח המודעות לסיכ

 הפיכים.-קבועים ובלתי
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