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 לכבוד

 עיריית פתח תקווה

 אגף הפיקוח

 א.ג.נ,

 דו"חות בשל השמעת שירי שבתהנדון:  

 התראה בטרם נקיטת הליכים

הריני מתכבד לפנות אליך   ,מארגון נועם קדושת שבתלוי  חיאל  ימר  י ומצרפמרדכי  מר  י,  ימרשבשם  

 בדברים כדלקמן:

 למרשיי ארגון האחראי על מאות צופרי שבת המותקנים ברחבי הארץ. .1

 .ברמת הדציבלים המותרתואך ורק במסגרת החוק  יםפועלמרשיי  .2

בשבוע(  בודדות מדובר בהשמעה לזמן קצר וקצוב )דקותמתווספת העובדה כי  ,לאמור .3

 .רה על החוקימהווה כל מטרד ו/או עב אינובאופן ש

לדיירים המתגוררים  על אף האמור, פקחים מטעמכם החלו ליתן דו"חות והתראות .4

 פ"ת. 22פ"ת וברח' עזרא ונחמיה  12במבנים בהם מותקנים צופרי שבת ברח' דגל ראובן 

ת את מדידה ו/או חוות דעת הבוחנוצו ו/או י כל יבפני מרשוצג לא ה יובהר, בניגוד לדין .5

 עוצמת הרעש.

 בעוד, םוהבררנית כלפיה האכיפה הסלקטיבית אודות שלא לתמוה יםיכול םי אינימרש .6

 .נאכפים כללמוזיקה בווליום גבוהה אינם ומפגעי רעש תלונות אודות עשרות ומאות ש

חינוך בהם פועלים מוסדות כן, בתוך תחום סמכותכם מצויים מס' רב של  עשרות כמו   .7

 .פעמים רבות ביום רמקולים, שירים וצלצולים וזאת ללא כל פיקוח

לרצות תושבים אשר שירי השבת אינם  על מנתאין ספק כי מדובר בחריגה מסמכותכם  .8

 ערבים לאוזניהם.

ה ממנה ומרשיי שומרים לעצמם את הזכות אין להסכים עם ניצול סמכותכם לרעה  וחריג .9

 לנקוט בכל הליך העומד לרשותם בהתאם לדין.

, ובלבד שהם מושמעים אין כל הוראת חוק במדינת ישראל המונעת השמעת שירי שבת .10

 דבר המתקיים במקרה שבפנינו. -בעצימות הנכונה על פי חוק ובשעות המותרות 



 

 

בזאת למכתבה של עו"ד סנ"צ שירה דה פורטו, יועצת משפטית וקצינת  יםמופנ כםהנ .11

רור כי יעולה בבממנו  13.08.18תלונות ציבור של מחוז תל אביב במשטרת ישראל, מיום 

נקטת הנהשמעת המוסיקה והצפירה כשלעצמה אינה מנוגדת לחוק, וממילא כל פעולה 

 כדלהלן:למכתבה  3, ראה סעיף על מנת למנוע זאת אינה חוקית

 
 .מצ"ב ומסומן "א" עו"ד סנ"צ שירה דה פורטומכתבה של 

באמצעות עו"ד ליאת דרי מיכל, פקד ק' בקרה שנשלח  10.9.19מיום יתרה מזאת, במכתב  .12

 ( הודגש: 3)סעיף במשטרת ישראל מחוז חוף 

 
 חוף מצ"ב ומסומן "ב".  ליאת דרי מיכל, פקד ק' בקרה מחוזעו"ד מכתבה של 

 

, מנוגדת כם והפקת הדו"חות הדרקוניים בשל השמעת שירי שבתספק, כי התנהלותין א .13

 היא נעשתה בחוסר סמכות. ברי כילכול דין ו

יא לבטל באופן מידי את מלוא הדו"חות שהטלתם וכן, להוצבשל האמור, אבקשכם  .14

 .על מנת למנוע הישנות מקרים דומים בעניין הבהרה והנחיות לפקחים

 יםשומרם והעל פי דין י ימרשל ו/או זכות העומדים לפגוע בכל טענה לעיל,  אין באמור .15

 הבלעדי. םלהעלות כל טענה בכל עת לפי שיקול דעת את הזכות  םלעצמ

 בשל חומרת הדברים וחשיבותם, אודה למענה בהקדם. .16

 ,כבוד רבב

 "ד , עוליטווק מיכאל        

 העתק לחברי המועצה:

 אליהו ברוכי, ישראל פרידמן ואליהו גינת. משה צאלח, אריאל בוסו,

 


