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 18מרץ 2021

הנדון :בקשה לקבלת מידע על "אכיפת דוחות בגין הצבת רמקול על מכונית
לשם פרסום הודעות בריכוזים החרדים"
שלום רב,
 .1בהעדר תפוצה רחבה של רשתות חברתיות בחברה החרדית ,אופן פרסום אירועים מיוחדים במגזר,
כגון :לוויות ,ימי עיון ,ירידי מכירות וגיוס תרומות  -מתבצע באמצעות רכב נוסע שעל גגו מוצב
רמקול ,הכורז על האירוע שיערך בתוך שעות.
 .2תופעה זו כל כך רחבה עד שמשרדי ממשלה כמשרד הבריאות והעיריות מפעילים בעצמם "רכבי
כרוזים" לשם פרסום הודעות ברחבי הערים השונות.
 .3דבר זה יוצר סבל רב ,מעיר ילדים משנתם אחרי  20:00בערב ,מפריע לניהול שיחות טלפון ,וגורם
למטרד רב.
 .4האיסור על הצבת כרוזים אלו עוגן בתקנה  7לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) ,תשנ"ג1992-

לפיה" :לא יפעיל אדם ולא ירשה להפעיל באזור מגורים מגביר קול או מכשיר כיוצא בו כדי להפנות את
תשומת הלב למכירת טובין או קנייתם ,לאספקת שירותים ,להופעה ,להצגה ,למתן הודעה או לפרסומת
אחרת".
 .5לצד תקנה זו קבע מחוקק המשנה ,קנסות לעוברים על הוראות תקנה זו ,ראו פרט  15-18לצו סדר
הדין הפלילי (עבירות קנס – מניעת רעש) ,תש"ס:2000-

 .6אי לכך בהתאם לחוק חופש המידע ,תשנ"ח 1998-אבקש לדעת ולקבל לידי את המידע הבא:
א.

כמות הקנסות שניתנו לפי תקנה זו בשנים  2020 - 2015בערים :בני ברק ,ירושלים ,בית
שמש ,אלעד ,ביתר ,אשדוד ומודיעין עילית.

ב.

את כמות הפניות למוקד  100על רעש מסוג זה בשנים  2020 - 2015בערים :בני ברק,
ירושלים ,בית שמש ,אלעד ,ביתר ,אשדוד ומודיעין עילית.

ג.

כמו כן אבקש לדעת אם התקיימו דיונים בדרגים השונים ,לשם מניעת רעש מסוג זה.

 .7המבקש הינו אזרח ותושב ישראל ,הרשות אצלה מסור המידע הינה רשות ציבורית כהגדרתה בחוק,
המידע המבוקש כתוב ,מוסרט ,מצולם או ממוחשב.
 .8המידע המבוקש הינו מידע אישי ולפי תקנה (6א) לתקנות חופש המידע (אגרות) ,תשנ"ט1999-
משהבקשה המבוקש היא על האדם עצמו וזכויותיו אני פטור מאגרת בקשה ,וכן מאגרת טיפול בעד
 4שעות עבודה החל בשעה הרביעית.
בברכה,
משה גרוניך
פלא'0587000759 :
קהילות יעקב  ,20בני ברק
דוא"לgronich.m@gmail.com :

