
  דברי הסבר

  
  לחוק העזר לכפר סבא (שמירה על איכות הסביבה

  .2013 - גהתשע"(תיקון) ) ומניעת מפגעים

  
  המוצעיקון מטרת הת

  
 זיקוקי ם שלאת הפעלת ה, מסדיר1992-גלתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשנ" א8 תקנה

  .דינור באזור מגורים

  
  דלקמן:בע כ, קו1961-למניעת מפגעים, התשכ"אלחוק  6סעיף 

ות מקומית רשאית בחוק עזר, באישור השר, לקבוע הוראות מיוחדות לענין רש"
חוק זה, בהתחשב בתנאים המיוחדים של המקום ותושביו, והוראות כאמור יכול 

תחולתן של -אית שיסטו מהוראות תקנות שהותקנו לפי חוק זה, לרבות קביע
  העזר."בשעות שהוגדרו בחוק  התקנות באזורים, בימים או

  
מועדים בדינור  ןמופעי זיקוקימם של ויק , הינה להתירזהעזר התיקון המוצע לחוק מטרתו של 

  .לחוק 6, וזאת בהתאם לקבוע בסעיף תקנותב שאינם מנויים, נוספיםאירועים בו/או 

  
   - "אירועי מוצאי יום העצמאות"

, חג העצמאות במוצאי מופעיםמתקיימים  ,בדומה לערים רבות אחרות בישראל ,סבא -כפרעיר ב

יום  בלילתקיים במרכז העיר מהבבמות הפזורות ברחבי העיר, וזאת בנוסף למופע המרכזי 

/או לרווחת תושבי העיר שאינם מתגוררים בסמוך למרכז העיר, ו העצמאות. מופעים אלו הינם

  .במופע המרכזי שהתקיים בליל יום העצמאות נטלו חלקזה או אחר, לא כשמטעם 

  
  - "סבא-פסטיבל הנושפים בכפר /פסטיבל תזמורות הנוער הישראלי "

יחיד פסטיבל המדובר ב. ברציפות שנים 24מזה בעיר כפר סבא מתקיים  "הנושפים"פסטיבל 

. צעידהו"ביג בנד" לצד להקות סימפוניות, ונגינת תזמורת כלי  נשיפה  המשלבבארץ  מסוגו 

   בשילוב עם אומנים מקצועיים. ,ובני נוערילדים  1,000 - משתתפים מדי שנה כ בפסטיבל

ימים והוא משלב אירועי חוצות, מופעים לקהילה, כיתות אומן וקונצרטים  3 נמשך הפסטיבל

   בכיכר העיר.

בו נוכחים  ,מופע הסיוםוגולת הכותרת הינה הפסטיבל מושך אליו אלפי אנשים מכל רחבי הארץ, 

ופע שבו משתתפות תזמורות, זמרים, ורקדנים, הנהנים ממ ,איש בקהל 8,000 -באופן קבוע  כ

  אומנים אורחים בעלי שם.ושילוב אומנים מקומיים ב

  סבא. -הפסטיבל מהווה את סיומן של חגיגות העצמאות בכפר

  
   - "אירועי מורשת"

העיר כפר סבא הינם אירועים בעלי משמעות היסטורית ו/או תרבותית בחיי העיר, אירועי מורשת 

במסגרת החגיגות  .שנים להיווסדה 110 תחגוגסבא  -העיר כפר 2013בשנת  .מעת לעתהמתקיימים 

 ו מופעים לקהל הרחב הכוללים בין היתר מופעי זיקוקילציון מועד זה, לא מן הנמנע כי יתקיימ

   .דינור


