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משטרת ירושלים הציגה השבוע "תפיסת ביטחון חדשה" שלפיה תחולק העיר לשני מרחבים ,שבראשם
יעמדו קצינים בדרגת תת-ניצב ,לעומת ניצב-משנה כיום .עוד במסגרת התכנית יוקמו נקודות משטרה בכל
הכפרים )כך לשון ההודעה( במזרח העיר ויגויסו  1,200שוטרים .לדברי המשטרה ,מטרת התכנית היא
להתמקד בחיזוק הביטחון ,האמון ,רמת השירות וחיזוק המשילות .יישום התכנית צפוי להתפרש על פני 5
שנים .השר לביטחון פנים גלעד ארדן כתב בעמוד הפייסבוק שלו" :בקרוב מאוד יוקמו נקודות משטרה בתוך
אחד לקבל שירותי משטרה ,ומצד שני המשטרה תוכל לאכוף
כפרי מזרח ירושלים והתושבים יוכלו מצד
את החוק במקומות שבהם זה לא נעשה בעבר".מבירור פרטי התוכנית נמצא כי שוב המשטרה מתעלמת
מהבעיות שנוצרות בעקבות חוסר השליטה בשכונות הערביות שועאפט וענאתא שמעבר לגדר ההפרדה.
בשכונות אלו לא מתוכננות בשלב זה ,נקודות משטרה והמצב ימשיך להטריד את תושבי הפסגה .משום
מה ,המשטרה והשר קוראים לשכונות במזרח העיר "כפרים" .אגב ,לאחרונה פורסם כי המשטרה מתקשה
לגייס שוטרים בכלל ולירושלים בפרט כך שלא ברור איך התוכנית תצא לפועל.התעלמות המשטרה
מהשכונות הירושלמיות מעבר לגדר נוגעת גם לחוקי הרעש במזרח העיר .תושב פסגת זאב שקץ ברעשי
המואזין ,כתב מכתב למשרד להגנת הסביבה ובו קבל על כך שהמשרד לא אוכף את חוקי הרעש בשכונות
הערביות שסביב פסגת זאב .התושב קיבל תשובה תמוהה":בגלל רגישות הנושא ,הטיפול בכל הקשור
לרעש מישובים ערביים וממסגדים בפרט ,הינו באחריות המשטרה .עם זאת ,למשטרה אין את היכולת לבצע
מדידות למפלסי רעש ,ולכן סוכם כי לבקשת המשטרה ,המשרד להגנת הסביבה יבצע את המדידות .ביצוע
המדידות כפוף לבקשת המשטרה ולא נוכל לבצע מדידות במידה ולא תתקבל בקשה ממשטרת
ישראל".נציין כי השכונות הערביות בירושלים אינן "יישובים ערביים" אלא שכונות בתוך ירושלים.האם
המשרד להגנת הסביבה הוציא את השכונות האלו מריבונות ירושלים? כך או כך ,סעיף  3של התקנות
למניעת רעש ,קובע שעות בהן אסורה הפעלת רמקולים ,ומכאן שקריאות המואזין בין  23:00ל  07:00כלל
אינן דורשות מדידה כי אינן חוקיות בכלל .לכן לא ברור למה המשטרה אמורה לבקש מדידת דציבלים
ולמה המשרד להגנת הסביבה דורש זאת.תגובת דוברות המשרד להגנת הסביבה" :מסביב לשכונות העיר
מסגדים רבים שחלקם ממוקמים בשכונות ערביות בתוך ירושלים וחלקם ביישובים ערביים שנושקים לשכונות
העיר .מקום המפגע אינו רלוונטי ...עקב השילוב של ההיבטים הנוגעים לחופש הדת ,מפגעי רעש ממוסדות
תפילה נאכפים על-ידי משטרת ישראל".למעשה המשרד להגנת הסביבה העביר את סמכויותיו בנוהל לא
ברור למשטרה והמשטרה לא ממהרת לטפל בנושא זה ומעדיפה להציג מיצג של עשייה וטיפול ע"י חלוקה
מחדש של המרחבים בעיר .הבעיה היא שבינתיים תושבי פסגת זאב נופלים בין הכיסאות.
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