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 .1רקע
הוועדה לפניות הציבור מתכנסת לדו& בנושא "רעש הנשמע ממסגדי "+בעקבות פניות שונות
שהגיעו מצד אזרחי 7המתגוררי 7בסמו 8למסגדי .7לדבריה ,7רעש קריאות המואזי& ,בעיקר
בשעות הלילה ,מדיר שינה מעיניה .7הבעיה חריפה יותר בעיקר בערי 7בה 7יש יותר ממסגד אחד.
המוסלמי +באר 5מהווי +כ –  15%מכלל אוכלוסיית ישראל .1לדברי עבדאל רחמא& קבהא ,מנהל
תחו 7מפקח ארצי במשרד הדתות ,נכו 7להיו +ישנ +באר 5כ –  450מסגדי ,+המופעלי 7בחלק7
על;ידי משרד הדתות ובחלק 7על;ידי גופי 7אחרי 7המספקי 7שירותי דת ,כגו& – התנועה
האיסלמית.
המוסלמי 7נוהגי 7להתפלל חמש פעמי 7ביו – 7תפילת הבוקר )ע 7הזריחה( ,תפילת הצהרי,7
תפילת מנחה )אחה"צ( ,תפילת הערב )ע 7רדת הערב( ותפילת הלילה .זמני התפילות אינ +קבועי+
ומשתני +בהתא +לזריחת השמש .2מש :זמ 7הקריאה אינו קבוע ומשתנה ממסגד למסגד .לדברי
מר רחמא& קבהא ,מנהל תחו 7מפקח ארצי במשרד הדתות מש 8זמ& קריאת המואזי& נע בי& 3;2
דקות ,ולדברי ד"ר סטיליא& גלברג ,ראש אג< מניעת רעש וקרינה במשרד לאיכות הסביבה ,מש8
זמ& ממוצע של קריאת מואזי& הינו  8דקות.
הקריאה לתפילה באמצעות המואזי) 7כרוז( מהווה חלק בלתי נפרד מהטקס הדתי המוסלמי.
מטרת הקריאה לתפילה הינה להודיע ולהזכיר למאמיני 7את התפילה ,לעודד 7ולזמנ 7להגיע
למסגד ו/או להתפלל.
המסמ 8שלהל& יציג את המסגרת המשפטית לנושא ,יעמוד על אחריות משרדי הממשלה עליו ,תו8
התייחסות ספציפית לבעיה בערי 7מעורבות ,דוגמת – ירושלי ,7ת"א;יפו ,רמלה ,לוד וחיפה.

 .2המסגרת המשפטית
* החוק למניעת מפגעי ,+התשכ"א –  :1961סעי<  2לחוק קובע שאסור לגרו 7לרעש חזק או בלתי
סביר ,שמפריע או עלול להפריע לנמצאי 7בקרבת מקור הרעש.
מכוח החוק הותקנו מספר תקנות הנוגעות לעניניינו:
•

תקנות למניעת מפגעי) +רעש בלתי סביר( ,התש" :1990 – 7התקנות קובעות מהו רעש
בלתי סביר ואת אופ& מדידתו .יצויי& כי רעש בלתי סביר מוגדר בנפרד לחמישה סוגי+
של מבני ,3+בהתחשב במש :זמ 7הרעש )כגו& ; אינו עולה על  2דקות ,אינו עולה על 10
דקות וכו'( ותו :התייחסות שונה לרעש הנשמע בשעות היו) +מהשעה  06:00עד (22:00
ולרעש הנשמע בשעות הלילה )מהשעה  22:00ועד  06:00בבוקר למחרת( .קביעת סבירות
הרעש דורשת ביצוע מדידות רעש בתו :חדר השינה/המגורי +של המתלונני.+

 1שנתו& סטטיסטי לישראל – מס'  ,53הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.2002 ,
 2לדברי עבדאל רחמא& קבהא ,מנהל תחו 7מפקח ארצי במשרד הדתות ,נכו& להיו ,7זמני התפילות הינ 7במקורב:
 17:00 ,14:20 ,05:50 ,04:20ו; 18:15
 3מבנה א' – בניי& המשמש כבית;חולי ,7בית החלמה ,בית הבראה ,בית אבות או בית ספר .מבנה ב' – בני&באזור
מגורי .7מבנה ג' – בני& באזור שהמקרקעי& בו משמשי 7למטרות מגורי 7ולאחד או יותר מהשימושי 7הבאי:7
מסחר ,מלאכה ,בידור .מבנה ד' – דירת מגורי 7באזור שהמקרקעי& בו משמשי 7למטרות תעשייה ,מסחר או מלאכה.
מבנה ה' – בני& המשמש למטרות תעשיה ,מסחר או מלאכה באזור שהמקרקעי& בו משמשי 7למטרות תעשיה ,מסחר
או מלאכה.

•

תקנות למניעת מפגעי) +מניעת רעש( ,התשנ"ג –  :1992התקנות קובעות איסורי,7
חלק 7מוחלטי 7וחלק 7בי& שעות מוגדרות ,לביצוע מעשי 7העלולי 7לגרו 7לרעש חזק
שעלול להפריע .הנושאי 7לגביה 7קיימות הוראות ה – 7תיקוני 7ושיפוצי ,7מערכות
אזעקה ,חבטת שטיחי ,7מכשירי קול ,מכונות ,מזגני 7ועוד.

•

קריאת המואזי 7באמצעות רמקול נופלת בגדר "מכשירי קול" .סעי< )3א( 2לתקנות קובע
כי" :לא ישיר אד ,7לא יצעק ולא יפעיל כלי נגינה ,מקלט רדיו או טלוויזיה ולא יקי 7רעש
באמצעות פטיפו& ,רמקול ,מגביר קול או מכשירי קול כיוצא באלה ,בי& השעות  14:00ל –
 16:00ובי& השעות  23:00ל –  07:00למחרת ,באזור מגורי 7במקו 7שאינו תחת כיפת
השמי ,7אול 7אינו סגור מכל צדדיו כלפי חו= ,או שדלתותיו ,חלונותיו או פתחיו האחרי7
אינ 7סגורי 7כול ."7מכא ,7חל איסור מוחלט להשמיע רעש באמצעות רמקול או מכשירי
קול בשעות הלילה .ע +זאת ,לעניי 7רעש קריאת המואזי ,7שכאמור נית 7להגדירו כרעש
שאינו עולה על  10דקות ,קבע בית משפט השלו) +כפי שיפורט להל (7כי עוצמת הרעש
המותרת בשעות הלילה היא  50דציבלי) +במידה וקריאת המואזי& עולה על  10דקות,
עוצמת הרעש המותרת על;פי התקנות היא  45דציבלי.(7

•

צו סדר הדי 7הפלילי )עבירות קנס – מניעת רעש( ,התש"ס –  :2000הצו כולל פירוט של
 29עבירות קנס ,שהוגדרו על;פי הקבוע בחוק למניעת מפגעי ,7התשכ"א – 1961
ותקנותיו .שיעור הקנסות נע בי&  150ש"ח ל –  1,800ש"ח בהתא 7לחומרת העבירה
ומבצעה )יחיד/תאגיד( .על;פי הצו ,ישנה הבחנה בי& סעיפי עבירה המחייבי 7מדידת
מפלסי רעש לבי& סעיפי עבירה בה 7התרשמותו הסובייקטיבית של רוש 7הדוח מספקת.
לעניי 7גרימת רעש באמצעות מגביר קול נקבע כי שיעור הקנס של יחיד הינו כ – 400
ש"ח.

רעש קריאות המואזיני 7מרמקולי מסגדי 7עלה לדיו& משפטי בעבר ,כאשר בית משפט השלו+
בירושלי +הרשיע מואזי 7של מסגד בגרימת רעש בלתי סביר .על;פי תקנות למניעת מפגעי7
)מניעת רעש( ,התשנ"ג –  1992חל איסור מוחלט להשמיע רעש באמצעות רמקול בשעות הלילה.
יחד ע 7זאת ,קבע השופט כי במקרה האמור ,בשל חופש פולח 7הדת ,תינת& אפשרות להשמיע את
קריאת המואזי& באמצעות הכרוז בלילה במידה וזו לא תעלה על עוצמת הרעש המותרת לפי
תקנות למניעת מפגעי) +רעש בלתי סביר( ,התש" .1990 – 7לדברי כב' השופט צב&:
"אומנ 7מדובר בעבירה שהמעשה שבבסיסה במקרה דנ& – קריאה לתפילה – הוא בעל אופי דתי
המכובד ע"י החוק ובוודאי שאינו אסור ,א 8אופ& ביצועו הוא שמוגבל ע"י החוק וזאת כתוצאה
מהצור 8להג& על אינטרס מוכר נוס< והוא מניעת מפגעי 7ובמקרה שלפנינו ,רעש בלתי סביר
בשעות הלילה אשר רמת הסבירות נקבע בחוק" .4בנוס< ,לדברי בית המשפט ,הבטחת קיו +סדר
ציבורי ושמירה עליו ,הינו עקרו 7עליו 7ועל השלטו 7להבטיח +ג +במקומות הקדושי .+הקריאה
לתפילה יכולה להתקיי +ולהתבצע בצורה תקינה ומסודרת ג +ללא רמקול או ע +רמקול ,ברמת
רעש המותרת בחוק.
 4ת.פ" ,2658/90 .מדינת ישראל נגד ווליד דיטי".23/01/92 ,

יצויי& כי בהכרעת הדי& ,ד& השופט א< בשאלת שפיטות הנושא ,בשל הרגישות הכרוכה בהפעלת
החוק על מקומות הקדושי .7השופט קבע ,בהסתמכו על תקדימי ,7כי הבטחת קיו +הסדר
הציבורי ושמירתו הינה עקרו 7עליו ,7שעל השלטו 7להבטיחו ג +במקומות הקדושי .+לדבריו ,על
א< שהדיו& במקומות הקדושי 7הוצא מסמכות בתי;המשפט ,הרי שכוונת המחוקק היתה להותיר
בידיה 7את הסמכות לדו& בפלילי 7ג 7מעשה שבוצע במקו 7קדוש.

 .3אחריות משרדי הממשלה
 3.1משרד הדתות
משרד הדתות מעסיק כ –  340אנשי דת מוסלמי ,+המשמשי +כאימאי +וכרוזי +בכ – 170
מסגדי) +כשליש מכלל המסגדי 7באר=(.
לדברי חיה יג& ,מנהלת תחו 7מוסלמי 7במשרד הדתות ,בא 7ישנה תלונה על מסגד שבו יש אנשי
דת מטע 7המשרד ,המשרד פונה אל אנשיו ומבקש מה +להנמי :את עוצמת הרעש .בדר :כלל
בקשת +נענית בחיוב.
לדבריה ,רוב התלונות הינ 7על מסגדי +שאינ +בשליטת) +כגו& ,כפרי 7הסמוכי 7לארמו& הנציב,
פסגת זאב ,מזרח ירושלי 7ועוד( ואי 7ביד +לעשות דבר.
לדברי עבדאל רחמא& קבהא ,מנהל תחו 7מפקח ארצי במשרד הדתות ,המשרד אינו עושה בעצמו
ביקורת יזומה בעניי 7זה אלא פונה למסגד להנמי :את עוצמת הרמקול רק במידה ונתקבלה
תלונה כלשהי .בנוס< לכ ,8ציי& מר קבהא כי בכוונתו להוציא חוזר בעניי& בו יחזור על דרישתו
להקפיד על עוצמת הרעש היוצאת מהרמקולי ,7בעיקר בשעות הלילה.
 3.2המשרד לאיכות הסביבה
לדברי ד"ר סטיליא& גלברג ,ראש אג< מניעת רעש וקרינה:
•

בהתא +לדרישת המשטרה ,המשרד עושה מדידות רעש בקרבת מסגדי +ובמידה
ועוצמת הרעש חורגת מהמותר ,נעשית פניה למואזי 7בבקשה להנמי :את עוצמת
הרמקול .לרוב הפנייה נענית אול +ישנו קושי לשמר את המצב לאור :זמ .7בנוס<,
במידת הצור ,8מכווני 7את הרמקולי 7ומפני 7אות 7כלפי מטה )במידה והרמקולי7
אינ 7מכווני 7במצב זה ,קול הכרוז נשמע למרחק של מספר קילומטרי 7אול 7אינו נשמע
באזור המסגד עצמו(.

•

המשרד אינו עושה ביקורת יזומה ופועל רק בעקבות תלונות המגיעות אליו .נכו 7לשנה זו
הגיעו  6פניות בנושא .לדבריו ,בכל רשות מקומית ישנה יחידה סביבתית האמונה על
טיפול במקרי 7בה 7הרעש חורג מהמותר ,כאשר אחריות המשרד בנושא היא רחבה
יותר ונוגעת לעניי 7חקיקה ומת 7כלי +לאכיפת החוק )לדוגמא – מימו& הציוד הנדרש
ליחידה הסביבתית ממומ& בחלקו ע"י הרשות המקומית ובחלקו ע"י המשרד לאיכות
הסביבה(.

•

לדברי ד"ר גלברג ,הטיפול בנושא מצוי בידי הרשויות המקומיות .רשות מקומית אשר
מעוניינת לטפל בנושא – יכולה לעשות כ& ,לדוגמא – עיריית ת"א אשר חיברה את

הרמקולי 7במסגדי 7השוני 7למערכת מרכזית אחת שמבטיחה זמני 7אחידי 7להשמעת
הכרוז במסגדי 7שוני 7וויסות של עוצמת הקול .בנוס< ,ישנ 7עיריות שבשל נסיבות
שונות )כגו < 7רגישות לנושא ,טיפול ברעש זה יחייב א= טיפול במפגעי רעש נוספי+
)צופר שבת( ועוד( בוחרות שלא לפעול בנושא.
•

למרות פניות חוזרות ונשנות במש 8כ –  10שני ,7מצד האג< למניעת רעש וקרינה למשרד
הדתות בבקשה שיוציא חוזר מנכ"ל בנושא עוצמת הרעש הנשמע ממסגדי ,7טר +נעשה
הדבר.

•

השנה לא הוטלו כלל קנסות על מסגדי 7בגי& עוצמת רעש החורגת מהמותר וא< לא
הוגשה כל תביעה משפטית בנושא .לפי מיטב זכרונו ,לא הוטלו א< בעבר קנסות בנושא זה
ולרוב הדברי 7נפתרו בהידברות בי& הצדדי.7

•

בשל המצב הביטחוני ,ישנ +מקומות אליה +המשטרה סירבה להיכנס ,דבר שמנע מה7
למדוד את עוצמת הרעש ,למרות תלונות התושבי 7עליה) 7לדוגמא – מדידת הרעש
במסגדי הכפר צור באהר למרות תלונות תושבי שכונת ארמו& הנציב בירושלי.(7

 3.3המשרד לביטחו 7פני+
עד למועד כתיבת שורות אלה טר 7נתקבל מידע מהמשרד לעניי& עמדתו וטיפולו בנושא זה.
 3.4הרשויות המקומיות
 3.4.1עיריית ירושלי+
* לדברי שלו 7גולדשטיי& ,יוע= ראש העיר לענייני מזרח ירושלי ,7על;פי נתוני ההקדש המוסלמי
ומסמ 8רשמי של גור 7פלשתיני מפברואר  ,2002ישנ 7בירושלי) 7בעיר העתיקה וסביבתה( 34
מסגדי) 7לטענת 3 ,7מה 7הרוסי ,(7בעוד שעל;פי השנתו& הסטטיסטי ירושלי ,2000 7ישנ 7בעיר
 73מסגדי ,7מה 25 7בעיר העתיקה.
* לדברי ד"ר ראוב& ברכה ,מרכז נושאי הרעש במחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלי:7
<

נושא אכיפת רעש ממערכות קוליות של מסגדי +הוא באחריות בלעדית של משטרת ישראל
והמשרד לאיכות הסביבה ולעירייה אי 7חוק עזר לעניי 7זה.

<

עיריית ירושלי 7הביעה לא אחת את נכונותה לסייע מקצועית למשטרה לצור 8הגשת כתבי
אישו 7בבית המשפט .יחד ע 7זאת ,בגלל המצב הרגיש בירושלי ,+מעדיפה המשטרה
לפתור את הבעיות בהידברות שקטה ע +המואזיני.+

<

בשני ,2002<2001 +הגיעו לידי העירייה כ –  15פניות בנושא מתושבי כל השכונות שגובלות
לריכוזי אוכלוסייה ערבית )משכונת גילה על רעש ממואזי& בבית צפאפה ובשרפאת ,משכונות
ארמו& הנציב ותלפיות מזרח על הרעש ממואזי& בראס אל;עמוד ,ג'בל מוכבר וצור באהר
ומשכונות צפו& ירושלי) 7הגבעה הצרפתית ,פסגת זאב ,נווה יעקב ורמות( על הרעש ממואזי&
בעיסאוויה ,בענתא ,בשועפאת ובבית חנינה( .לדברי ד"ר ברכה ,מספר התלונות הנמו :אינו
מעיד על גודל הבעיה.

 3.4.2עיריית חיפה
לדברי ישראל ב&;שלו ,7עוזר ראש עיריית חיפה ,בעיר יש  4מסגדי +כאשר על אחד מה7
)בחליסה( הגיעו מאות תלונות .היו ניסיונות הידברות מצד העירייה ע 7אנשי המסגד אול 7הדבר
אינו תמיד עוזר .לדבריו ,אנשי המסגד מגבירי/+מנמיכי +את עוצמת הרמקולי +בהתא+
למתרחש במדינה .לעירייה אי 7כלי +להתמודד ע +הנושא והמשטרה אינה אוכפת את החוק
המחייב מניעת רעש.
 3.4.3עיריית לוד
לדברי ז'ק שטרית ,דובר עיריית לוד ,בעיר ישנ 4 +מסגדי +ובנוס< ,ישנו מסגד ששיי 8לתחו7
העיר רמלה אול 7עוצמת הרעש של הרמקולי 7שלו היא גבוהה ופוגעת א< בתושבי העיר לוד.
בעבר ,הגיעו לעירייה מאות תלונות בנושא ,אול 7כיו ,7כתוצאה מאי;אמו& ברשויות שלא עושות
דבר ,הפסיקו התושבי 7להתלונ& .העירייה ניסתה להידבר ע +אישי +מוסלמי +בעיר ומחוצה לה
ואכ 7עוצמת הרמקולי +הונמכה לפרקי.+
 3.4.4עיריית רמלה
לדברי יואל לביא ,ראש עיריית רמלה:
•

בעיר רמלה ישנ 6 +מסגדי 2 :+מסגדי 7סמוכי 7בשכונות ג'ואריש והמיעוטי3 ,7
מסגדי 7בעיר )אחד מה 7פעיל רק ביו 7ו'( ומסגד אחד בשכונת ג& חק"ל.

•

לעירייה הגיעו תלונות מתושבי 7הגרי 7בשכונות סמוכות .התלונות מתייחסות בעיקר
לקריאת המואזי& לפנות בוקר ,המעירה את התושבי 7משנת.7

•

פיקוח – אי 7פיקוח שוט= בנושא .בוצעו  2מדידות רעש )מג'ואריש והמיעוטי +וממרכז
העיר( א :לא נמצאה חריגה מהחוק.

•

לעירייה יש איש קשר לכל מסגד וכאשר נאספות מספר תלונות מאזור מסוי 7פוני+
לאיש הקשר ,ועל<פי רוב עוצמת הרעש נחלשת .פנייה מעי& זו מתבצעת  3;2פעמי7
בשנה.

•

לטענתו ,קריאת המואזי& לפנות בוקר נשמעת היטב בחלקי 7נרחבי 7של העיר .הקריאה
מהווה מטרד ופוגעת באיכות החיי +של התושבי +בעיר ,ג +כאשר אי 7חריגה מהתק7
המותר .לדידו ,מומל 5לקבוע סטנדרטי +מיוחדי +מגבילי +לקריאה זו.

 5. 3.4עיריית ת"א<יפו :המישלמה ליפו
לדברי דרור אמיר ,מנכ"ל המישלמה ליפו:
•

האוכלוסייה המוסלמית ביפו מונה כ –  12,000תושבי ,7המהווי 7כשליש מכלל
אוכלוסיית יפו .האוכלוסייה המוסלמית מרוכזת בעיקרה בשכונת עג'מי ) 95%ערבי(7
ובשכונת לב יפו ) 45%ערבי.(7

•

האוכלוסייה המוסלמית מיוצגת ע"י המועצה האיסלאמית .המועצה האיסלאמית הינה
גו< הנבחר אחת לשנתיי 7על;ידי המוסלמי 7ביפו ובאחריותה ניהול כל הוואק< וההקדש
המוסלמי ביפו.

•

בעיר ת"א<יפו נמצאי 6 +מסגדי +פעילי 5 :+מסגדי +ביפו ו –  1בדרו +ת"א )מסגד חס&
בק( .המסגדי 7הינ 7באחריות המועצה האיסלמית ,א 8מנוהלי 7ע"י ועדות קטנות מתו8
המסגדי 7וע"י האימא 7האחראי באותו המסגד .חלק מהאימאמי 7הינ 7עובדי מדינה
באמצעות משרד הדתות ובאחריות המועצה האיסלמית.

•

קריאת המואזי 7לתפילה התבצעה עד לפני כחודשיי +ללא השגחה וללא פיקוח .עוצמת
הרעש הפריעה לתושבי 7המתגוררי 7קרוב למסגדי 7והגיעו לידי לשכת ראש העיר מספר
לא מבוטל של תלונות ,בטענה שקריאת המואזי& מפריעה לה 7ובעיקר בשעות הבוקר
המוקדמות.

•

בעקבות היתרבות התלונות בדבר רעש המסגדי ,+המישלמה ליפו הידברה ע +אנשי
המועצה האיסלאמית ,על מנת להגיע להבנה ופתרו 7מתו :הידברות ושכנות טובה.
במפגש בי& נציגי ; המישלמה ליפו ,המועצה האיסלמית ,התנועה האיסלמית ,האימאמי7
ומנכ"ל בתי הדי& השרעי 7באר= ,הוסכ +על ידי כל הגורמי +כי תותק 7מערכת כריזה
אלחוטית מרכזית אשר תחבר את המסגדי +ביפו לקריאה אחידה ומבוקרת.
בשלב הראשו 7הותקנה המערכת בשלושה מסגדי ,+כאשר עוצמת השמע נקבעה לאחר
ביצוע מדידות ,בפיקוח נציג המשרד לאיכות הסביבה ,נציגי המישלמה ליפו והמועצה
האיסלמית .בשלב השני ,לפני כשלושה שבועות ,חובר מסגד ג'בלייה למערכת .כמו<כ7
נקבע כי הקריאה לתפילה בשעות הבוקר תתבצע רק במסגדי +בעג'מי וג'בליה )שכונות
בעלי רוב ערבי מוחלט( ואילו ביתר שעות היו +תהיה קריאה לתפילה ג +מיתר
המסגדי.+
לדבריו ,המערכת הותקנה ,עברה תקופת הרצה והביאה לשיפור ממשי במצב .יחד ע7
זאת ,בעקבות סערת ברקי 7אשר גרמה לתקלה זמנית בויסות עוצמת השמע במערכת וכ&
בעקבות פניית תושבי 7לגבי עוצמת הרעש הבוקעת מהמסגד בשעות הבוקר הוחלט לערו8
בדיקה חוזרת לקביעת עוצמת השמע.

•

המישלמה ליפו עוקבת אחר פעילות המערכת ,וה +מקווי +שלאחר תקופת ההסתגלות
של המתפללי +והאימאמי +למצב החדש יתמעטו התלונות ,ובכ :יבוא פתרו 7לבעיה
שיצרה מתיחות בי 7קהילתית ביפו.

 .4נקודות להתייחסות
מבחינת הנושא מצטייר כי:
•

על;פי תקנות למניעת מפגעי) 7מניעת רעש( ,התשנ"ג –  ,1992חל איסור מוחלט להשמיע
רעש באמצעות רמקול בשעות הלילה .ע 7זאת ,קבע בית המשפט כי בשל חופש פולח7
הדת ,תינת 7אפשרות להשמיע את קריאת המואזי 7באמצעות הכרוז בלילה במידה וזו לא
תעלה על עוצמת הרעש המותרת לפי תקנות למניעת מפגעי) 7רעש בלתי סביר( ,התש"& –
.1990

•

נושא הפיקוח ואכיפת החוק למניעת מפגעי ,7התשכ"א –  1961ותקנותיו אינ 7מוסדרי7
דיי .7משרדי הממשלה השוני +והרשויות המקומיות אינ +לוקחי +על עצמ +את מלוא
האחריות לטפל במטרד ונדמה כי בפועל כמעט ולא נעשה דבר .מה עוד ,שהפיקוח אינו
נעשה באופ 7שוט= אלא רק בעקבות פניות )יש לתת את הדעת כי ישנ 7איזורי 7שבה7
התושבי 7אינ 7מתלונני 7ה& מפני שסוברי 7כי אי& מה לעשות בנידו& וה& מפני
שהתייאשו מהמצב הקיי.(7

•

על משרד הדתות לצאת בחוזר מנכ"ל לכרוזי +ולאימאמי +העובדי +מטעמו ,בכדי
שיקפידו על עוצמת הרעש הנשמע ממסגדי.7

•

נוכח העדר הסכמה בדבר גו= מפקח/אחראי מרכזי )המשרד לאיכות הסביבה ,רשויות
מקומיות וכו'( ,נית 7לשקול הגדרת גו= מרכזי שירכז ויפקח על הנושא.

•

נוכח העובדה שקיימות הוראות חוק המסדירות את סוגיית הרעש )כפי שהובאו לעיל( וא<
קובעות ר< עונשי& )קנסות ועוד( למפרי החוק ,יש לבחו 7את מדיניות העדר האכיפה
בנושא על<ידי המשרד לאיכות הסביבה והמשטרה.

•

יש לתת את הדעת על כ :כי מיקו +חלק מהמסגדי +על קו התפר ,עשוי להוות הסבר
חלקי להעדר אכיפה בנושא זה.

•

בשל רגישות הנושא באופ& כללי ובעיקר לנוכח אירועי התקופה האחרונה וערעור יחסי
יהודי;7ערבי 7במדינה ,נדמה כי יש לנסות ולפתור את הבעיה בהידברות ומתו :מטרה
להגיע ליחסי שכנות טובי) +כדוגמת הפתרו& אליו הגיעו לאחרונה בעיריית ת"א;יפו(.
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