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 "גם ערבים: ודנים
 ננבד לא יאושר אם
המואזין חוק את

 השנוי החוק את טרומית בקריאה היום לאשר צפויה הכנסת בעוד
 להתעלם יקראו כי הודיעו כבר המשותפת הרשימה חברי במחלוקת,

 לתפילה, ביום פעמים חמש לקרוא "נמשיך ערר: אבו ח״כ ■ ממנו
 לחוק, המתנגד ריבלין, הנשיא ■ בעניין״ חוק שום לכם יעזור ולא

כולנו סיעת לחברי הצבעה חופש לאפשר כחלון מהשר ביקש
בנדר אריק

 ממואזין למנוע שיכול בעולם חוק שום "אין
 הקריאה את ביום פעמים חמש לקרוא

 גדול, הוא אלוהים אכבד, אללה למאמינים
 החוק את נבכר לא לתפילה. אותם המזמינה

 ח״ם אמש הזהיר בך יעבור", הוא אם הזה
 לקראת המשותפת) ערר(הרשימה אבו טאלב

 בקריאה האישור על היום הצפויה ההצבעה
 יזמו שאותו המואזין, חוק של טרומית
 ורוברט היהודי) (הבית יוגב מוטי הח״בים

ביתנו). אילטוב(ישראל
 טרומית בקריאה היום לעבור הצפוי החוק
 הממשלה לתמיכת שזכה לאחר הכנסת במליאת
 ולדחיפה לתמיכה ואף לחקיקה השרים בוועדת

 כזכור, נתניהו. בנימין הממשלה, ראש של
 שהשר לאחר התאפשר החוק הצעת של קידומה

 הערר את משר התורה) ליצמן(יהדות יעקב
 החוק כי שסוכם לאחר החוק הצעת נגד שהגיש

 23:00 מהשעה ויחול השבת בצופרי יפגע לא
 יוגב מלבד כי יצוין בבוקר. 07:00ב־ למחרת ועד

הח״כים גם החוק הצעת על חתומים ואילטוב,

 זהר ומיקי נגוסה אברהם ארי(כולנו), בן מירב
היהודי). סמוטריץ׳(הבית ובצלאל (הליכוד)

 שפוגע ואנטי־דמוקרטי חוקתי בלתי חוק "זה
 המוסלמי המיעוט של והפולחן הדת בחופש
 העולם", בכל המוסלמים במאמינים וגם במדינה

 מצווה היא המואזין "קריאת ערר. אבו ח״כ טען
 בין להפריד אפשר אי התפילה. כמו דתית

 לכבד כוונה שום לנו אין לכן לתפילה הקריאה
 הושג שכן העובדה עצם יתקבל. אם החוק, את

 יחול לא החוק שלפיו ליצמן השר עם הסכם
 בחוק מדובר כי מוכיחה רק השבת, צפירות על

הוסיף. אנטי־מוסלמי",
 אם כי ערר אבו ח״כ העריר דבריו בהמשר

 תגובות לכר צפויות היום, יאושר המואזין חוק
 שיישאו "מי המוסלמי. העולם רחבי בכל קשות

 הממשלה ראש יהיו הזה הזעם לתוצאות באחריות
 הערבי. הח״כ איים ממשלתו", וחברי נתניהו
 פעמים חמש לקרוא כהרגלנו, נמשיר, "אנחנו

 בעניין", חוק שום לכם יעזור ולא לתפילה ביום
 מההצבעה היום ייעדר ערר אבו ח״כ אגב הוסיף.
 זאת, עם בירדן. פרטי בביקור נמצא שהוא משום
לקיזוז. דאג אם לגלות סירב

 אמר המשותפת) טיבי(הרשימה אחמד ח״כ
 הממשלה "ראש כי המואזין לחוק בהתייחסותו

 החוק מאחורי המניע הכוח הוא נתניהו
 את מניע מה יודע לא אני הזה. האסלאמופובי

 באמצעות כזו קושיה כל לפתור הצענו נתניהו.
 נתניהו אבל מעורבות, בערים מקומית הידברות

בסירובו". עמד
 ביצוע בר לא הוא הזה "החוק טיבי לדברי גם

 נמשיר ובצדק. לכבדו יסרבו אנשים בכפייה.
 הפרלמנטריים, הכלים בכל נגדו להיאבק

 יעבור הוא אם גם והמשפטיים הפוליטיים
בטרומית.

 הסתפק לא ריבלין, ראובן המדינה, נשיא
 במשכן ומוסלמים יהודים דת אנשי בכינוס
 פעולת בנושא להבנות להגיע בניסיון הנשיא

 נפרדת), ידיעה (ראו חקיקה ללא המואזינים
 שר כולנו, יו״ר עם בנושא שוחח אף הוא אתמול
 היום לתמוך שלא בו והפציר כחלון, משה האוצר
 נחשף 10 בערוץ בחוק. טרומית בקריאה בכנסת

 ביקש לחוק, נחרצות שמתנגד ריבלין, כי אמש
 הצבעה, חופש סיעתו לחברי לאפשר מכחלון
הקואליציונית המשמעת את לשבור כלומר

 במרץ מקדם שנתניהו החוק הצעת את ולהפיל
 עם שוחח ריבלין כי נמסר הנשיא מלשכת רב.

 המתנגדת עמדתו את בפניו והציג כחלון השר
 לא כחלון כי נמסר עוד החוק. להצעת נחרצות

היום. סיעתו תצביע כיצד חשף
 ההצבעה לקראת אמר יוגב, ח״כ החוק, יוזם
 לשנתם קשה הפרעה למנוע נועד "החוק היום:

 כאחד, ומוסלמים יהודים רבים, אזרחים של
 הכריזה, במערכת השימוש מרעש כתוצאה

 הבוקר ושעות המאוחרות הלילה שעות על בדגש
 לבתי עייפים מגיעים תלמידים המוקדמות.

 וזקנים ילדים ההגה, על עייפים נהגים הספר,
 את לעבוד הצדקה שום ואין בשנתם מתעוררים

 של לשנתם הפרעה תור עולם, בורא אללה,
 רק אלא במאמינים לפגוע רצון פה אין אחרים.

האזרחים". של השינה על להגן
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אחרים" של לשנתם הפרעה תוך עולם, בורא אללה, את לעבוד הצדקה שום "אין יוגב. ח״כהתפילה" כמו דתית מצווה היא למאמינים המואזין "קריאת ערר. אבו מ״כ
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 .בירושלים אל־אקצה מסגד
 רווק את לקדם ממשיך נתניהו

רב במרץ המואזין
90 □לאש צילום:
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ווקאלי וטחו הסתר!
mm בכל ערביים. וכפרים שכונות בחמש 1191 מוקפת בירושלים זאב פסגת שכונת 

 שבהם מסגדים מספר ישנם יישוב או כפר
 פי על המואזינים. קריאת יום כל נשמעת
 קורא המואזין המוסלמיים, והמנהג האמונה
 די לא אם אבל ביום. פעמים חמש לתפילה

 אלא גבוה, בווליום זאת עושה שהוא בכך
 מבוזרות. מהרמקולים הבוקעות שהקריאות

 אחר. במועד הקריאה את משמיע מסגד כל
 בעוצמה שמושמעות האלה, הקריאות

 לפנות ארבע מהשעה החל אוזניים מחרישת
 התושבים למנוחת מאוד מפריעות בוקר,

 להשכים בוקר מדי שנאלצים זאב, בפסגת
במסגדים. הכריזה מערכות עוצמת בשל קום

 קיום את מהם למנוע מבקשים לא אנחנו
 דורשים בהחלט אבל היומין, עתיק המנהג

 הרמקולים. עוצמת את משמעותית להנמיך
 ומעל הסביר מעל הרבה הם הדציבלים

 הדת נגד בקמפיין פה מדובר לא הממוצע.
 האסלאם. מנהגי נגד לא וגם המוסלמית

 החיים איכות את לשפר בניסיון פה מדובר
 מאוד שסובלים זאב, פסגת תושבי שלנו,

 להדגיש, רוצה אני הזה. הרעש ממפגע
 בנושא מדובר פה אנטימוסלמים. לא אנחנו

 הבוקר בשעות הבוקע גרידא רעש של
מנוחתנו. את ומפריע המוקדמות

 משום ווקאלי, בטרור פה מדובר לטעמי,
 טכנולוגיים פתרונות ישנן ידיעתי שלמיטב

 מערכות עוצמת את לצמצם שיכולים
 המואזינים של ביכולת לפגוע בלי הכריזה
לתפילה. שלהם המאמינים לציבור לקרוא
 נוספת: בעיה על גם להצביע רוצה אני

 במסגדים מהרמקולים נשמעים אחת לא
 מדינת ונגד היהודים נגד הסתה קריאות
 ידוע סוף. לזה לשים צריך מישהו ישראל.

 קריאות ירושלים צפון בשכונות כי לנו
 האינטרנט באמצעות מופעלות המאוזינים

 תוכן על השליטה כלומר, מרמאללה.
 רחוק בשלט נעשה עוצמתן ועל הקריאות

מרמאללה.
 ערבים מוכתרים עם פעם לא ישבתי

 על הלינו עצמם והם ירושלים, מאזור
 גם ישבתי מהרמקולים. הבוקע הרעש

 פקחים לשלוח ודרשתי העירייה ראש עם
 מדינה האלה. הרעש במפגעי לטפל כדי

 של לרווחתם לדאוג אמורה מתוקנת
 קורא אני לפיכך, חייהם. ולאיכות אזרחיה
 הסיעות מכל הכנסת ולחברי לשרים
החוק. בהצעת לתמוך

 הקהילתי המינהל יו״ר הוא הכותב
 בירושלים זאב פסגת בשכונת

בנדר אריק לדפוס: הביא
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אחר פתוח מבקשים הדח אנשי1 ריבלץ
 נשיא של התנגדותו וצל ב״מוצריב־השבתצ" אתמול הפרסום רקע על

I I בירושלים במשכנו ריבלין ראובן אתמול אירח המואזין, לחוק המדינה 
 המחלוקת את בהידברות לפתור המבקשים ומוסלמים יהודים דת אנשי
 הבאים בין לחקיקה. להזדקק מבלי הארץ ברחבי המואזינים קריאות לגבי

 רבה שטרן, אריה הרב האימאמים, ועד ראש כיוואן, מוחמד שייח׳ היו
 הדין בית נשיא סמארה, אל־חכים עבד שייח' ירושלים, של הראשי האשכנזי
 תמיד ירושלים, גדלתי, שבה "העיר עכו. של רבה ישר, יוסף והרב השרעי,
 עם היהודים "תפילות לנוכחים, הנשיא אמר יחד", הקולות כל את שילבה
 קול בת תצא הזה שמהמפגש מקווה אני הכנסיות. ופעמוני המואזין קולות

בישראל". הציבור לכל כיוון קריאת שתשמש
לע״מ ניימן, מארק צילום: ■ בנדר אריק כתב:

נגד
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mm ההתבטאויות תחרות הגיעה השבוע m3 בכנסת האנטי־ערביות החוק והצעות 

 דיסוננס מייצרת שהיא תוך חדש לשיא
 הממוצע. הערבי האזרח עבור קוגניטיבי

 על נתניהו התנצל מאז שנה חצי חלפה לא
 שהפיץ לקלפיות", נוהרים "הערבים סרטון

 "שגשגו בקריאת והחליפו הבחירות ערב
 חלק "לקחת הערבים ובהזמנת בהמוניכם"

 ראש תומך שוב והיום הישראלית", בחברה
 הדרת שמשמעותה בחקיקה הממשלה
הערבים. האזרחים

 בגאון מנופפים ממשלתו ושרי נתניהו
 פיתוח משאבי המקצה 922 בהחלטה

 אותה ערביים. ליישובים משמעותיים
 ומותחת שמותחת היא ממש ממשלה

 הדתית הלאומית, זהותם מול החבל את
 חוק הערבים. האזרחים של והפוליטית

 יוזמיו ומשנאה. מגזענות נולד המואזין
 הזכויות מימוש על להגן הראשונים הם

 שלל על בישראל יהודים של הדתיות
 אחרות לקבוצות גורם שזה האילוצים

 תחבורה היעדר (למשל, באוכלוסייה
 אינם מאידך אך בשבת), ציבורית
 ובבריונות בדורסנות לפעול מהססים

 של והקהילתיים הדתיים למנהגים בנוגע
המוסלמים. האזרחים

 משפטית, המואזין? חוק של תכליתו מה
 רעש מפגעי חוק שכן משמעות חסר הוא

 במערכות שימוש על אוסר כבר הקיים
 לאכוף רק נותר הלילה. בשעות כריזה
 הושגו כבר יישובים שבמספר גם מה אותו.

 מבלי הכריזה להסדרת מוצלחים הסדרים
 של תכליתו כל הקיימת. לחקיקה להידרש

 כאיום, המוסלמים האזרחים סימון היא החוק
 התעקשות רצויים. כלא ציבורי, כמטרד
 מעידה ביותר החריפה בגרסה לקדמו נתניהו

האישית. ברמה לו חשובה הזו התכלית כי
 גדולה חשיבות מייחם הערבי הציבור
 ולתקציבים, הכלכלי הפיתוח לתוכניות

 אמיתית אפשרות מציעים שלראשונה
 אולם כלכלי. ולשילוב פערים לצמצום

 מדיר, מסר הזה הציבור מקבל עת באותה
 מקבל מסר איזה היגיון. חסר ובעיקר משפיל

 לשלב לו קוראת שהממשלה יהודי עסק בעל
 על מכריזה שהיא בזמן בתעסוקה ערבים
 צריך מישהו פקטו? דה כאיום עובדים אותם

 ולהסביר "האקווריום" זגוגיות על להקיש
 מזיק לערבים ביחס הזה האישיות פיצול כי

 זמן. לאורך להחזיק יכול ואינו
 הארגון שזי שותפים מנכ״לים הם הכותבים

 אברהם קרן יוזמות היהודי־ערבי
עוקבי יאסר לדפוס: הביא
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