חודש לאחר אישור הממשלה
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יולי  - 2005נובמבר 2006

הרשות החדשה לבטיחות בדרכים
התוכנית לעומת החוק
ד"ר יעקב שיינין

מה הושג
יש רשות סטטוטורית עצמאית לחלוטין לבטיחות בדרכים
יש חוק הרשות לבטיחות בדרכים.
המשרד הפך למשרד "התחבורה והבטיחות בדרכים"
יהיו מנכ"ל ויו"ר מועצת המנהלים שאינם כפופים למשרד
התחבורה.
ניתן להקים מרכז מידע ומחקר אמיתי.
לשנים הקרובות יש אפילו תקציב של  550 - 400מיליון ₪
לרשות.
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מה לא הושג
החוק שהתקבל אינו אפקטיבי ולא בהתאם להמלצות
הוועדה.
אין לרשות את העוצמה והיכולת לפקח ולאכוף ,שכה רצינו
אין לרשות את העצמאות התקציבית לאורך זמן שרצינו .כל
שינוי פוליטי יעמיד את הרשות ללא תקציב מוגדר.
אין גיוס של  1,500חיילים למשטרה.
משרד החינוך לא חויב להכניס את לימוד הנהיגה והבטיחות
בדרכים למבחני הבגרות
אין סמכות לחקור תאונות לעומק
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המדיניות התחבורתית מעורפלת
אין החלטה גורפת על עידוד מערכת תחבורה ציבורית.
אבל ,יש הבנה באוצר על הוזלת המיסוי על רכב ,ביטול
המיסוי על אביזרים בטיחותיים ,ייקור הבלו על הדלק ואגרת
צפיפות .אין הבנה על עידוד גריטת רכב ישן
יש החלטה על הקמת כבישים ומחלפים חדשים בהיקף של
 17מיליארד  ₪ל 5-שנים
יש החלטה רב שנתית לפיתוח הרכבת ורכבות קלות
יש החלטה על הצאת  2מיליארד  ₪בחמש שנים לתיקון
כשלים במערכת הכבישים הבינעירוניים הקיימים.
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המאזן
הכנסנו את הרשות למסגרת חוקית ".ניצלנו הזדמנות
והכנסנו את הנעל לפתח הדלת" כדי שלעולם לא תיסגר.
עכשיו יש "בית חוקי לבטיחות בדרכים" אם כל העמותות
ילחצו מספיק ,המערכת תנוע קדימה.
עכשיו הכול תלוי במנכ"ל ,ביו"ר ובשר האחראי .הרשות
יכולה להיות אפקטיבית לפחות כמו הרשות להגבלים
עסקיים
להערכתי ,המאזן הוא "חיובי גדול" רוה"מ כבר חלק
מהנושא ואפשר לתקן את החוק .יש שתדולה בכנסת.
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אי אפשר לעצור
אם הרשות תיהיה חזקה אף אחד במשרד התחבורה לא
יעצור אותה.
אם הרשות תבקר משרד התחבורה לא יוכל להתעלם
פעילות הרשות והגיבוי הציבורי הרחב יאפשרו נכון ,אין
לרשות יכולת לסגור כביש  .אבל מותר לה לפרסם שהכביש
לא בטיחותי וזה "פשע לאפשר לנסוע בו".
נכון ,אין לרשות יכולת לסגור כביש  .אבל מותר לה לפרסם
שהכביש לא בטיחותי וזה "פשע לאפשר לנסוע בו".
הרשות תוכל להיות אפקטיבית ביותר ועד כמה שתרצה
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אבל ראוי שנזכור
שזה לא הסוף זו רק ההתחלה.
שללא תקציב "תתייבש" הרשות.
עדיין לא לפרק את השתדולה בכנסת
עדין מוקדם לסגור את "אור ירוק".
עדיין ישנם כ 400-הרוגים בשנה !!! שהם  400הרוגים יותר
מדי.
החזון האירופי של "אפס הרוגים" הוא המטרה!
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מחויבות הממשלה
רוה"מ אהוד אולמרט שממשלתו העבירה את החוק בכנסת
כבר מחויב ליעדים.
רוב שרי הממשלה יתמכו ברשות השר מאיר שיטרית
שדחף את הוועדה והביאה לממשלה הקודמת לאישור.
השר שאול מופז נותן לרשות את העדיפות העליונה בסדר
יומו והוא השר האחראי על הבטיחות
יש להמשיך ולטפח התחייבותם של חברי הממשלה
להצלחת תפקודה של הרשות ולשתפם באופן שוטף
בהישגים ובבעיות ולהלחם כל העת על התקציבים.
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מחויבות הכנסת
ח"כ גלעד ארדן שנלחם בכנסת לקבלת החוק ועומד בראש
השתודלה וועדת הכלכלה לענייני הבטיחות ,פועל לחיזוק
החוק
מספר גדול של ח"כ השייכים לשתדולה ,מזדהים עם החוק
ומעוניינים בחיזוקו.
הרשות החדשה תוכל לפעול לחיזוק הקשר השוטף עם
הכנסת.
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תפקידי עמותת אור ירוק
אור ירוק עמלה קשה להצלחת התוכנית והיא צריכה עתה
להיות השומר שהרשות תמשיך ותצדיק את המאמצים
שהושקעו בהקמתה
אור ירוק תוכל להעביר נושאים שנכנסו למסגרת קבועה
לרשות ולבנות נושאים חדשים
אור ירוק אינה מתחרה של הרשות אלא עמותה שתומכת
ועוזרת לרשות.
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תפקידי האקדמיה
להפסיק לרגע להיות אקדמיים כול כך ולהתחיל להגיב מהר
וחזק על פעילות הרשות.
לדרוש תקציבים אבל לתת תוצרת מעשית לא רק אקדמית.
האקדמיה חייבת לעבוד במשותף .לטכניון צריך להיות את
הרצון "להובלה" .הוכחנו שניתן ! המשיכו קדימה!
להשתמש במרכז המידע ולהיות קבלן משנה מחקרים
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תפקידי התקשורת
להמשיך להשאיר את הנושא בכותרות.
לבקר את הרשות והגופים האחרים על חוסר תפקוד מתאים
לא לתת אפילו יום חסד אחד "לרשות"
למצוא כשלים ולהביאם לציבור ולהיות הזרוע המפקחת
האמיתית.
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ההישג הגדול
ירידה גדולה בהרוגים בשנתיים האחרונות
בשנת  2004היו 485הרוגים בתאונות דרכים בישראל
) 515כולל  31הרוגים ישראלים בשטחים(.
בשנת  2005המספר ירד ל 430-הרוגים ) 28 +בשטחים(
ובשנת  2006צפויים כ 400-הרוגים )כ 30-בשטחים(.
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הרוגים בתאונות דרכים בישראל
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מה ההסבר לירידה בהרוגים ??
בשנתיים האחרונות לא היה שינוי במדיניות של בטיחות
בדרכים ,לא הוקצו תקציבים נוספים ,לא הושלמו כבישי
בטיחות חדשים ולא יושמה עדיין התוכנית הלאומית.
האם זה חלק מסטייה סטטיסטית של  ? +10%כאשר 440
הוא הממוצע ו 2004-ו 2006-משני הצדדים.
האם ישנה מגמה קבועה של ירידה בהרוגים והשנתיים
האחרונות חלק מהמגמה
האם המלחמה בלבנון היא שעשתה זאת?
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הגידול במודעות הביא כנראה לירידה
הגדולה בהרוגים בשנתיים האחרונות
הכיסוי והחשיפה התקשורתית הייתה רבת עוצמה בשנים
.2006 - 2005
הכתבות הגדולות בתקשורת בנושא ,המודעות הענקיות
בשנת  2005של "אור ירוק" ,ההחתמה על  1.2מיליון.
הפרסומות החדות של "הרשות"
המאבק לחקיקה  ,הביקורת על האגרה ,משיכת החוק,
החקיקה השנייה כל אלו הגדילו כנראה את מודעות הציבור
לנושא ותרמו להפחתת התאונות וההרוגים בהם.
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ניתן לשמר הישג זה ולהרחיבו
תקציב ההסברה של הרשות הוא  50מיליון .₪
הפעילות של הרשות צפויה להיות אינטנסיבית והיא יכולה
להחזיק את המודעות ולשנות הרגלים.
לכן ניתן לשמר הישג זה.
להרחיבו יהיה קשה הרבה יותר אבל זהו תפקידה ויעודה
של הרשות
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החשש הגדול  -מבחן התוצאה
הירידה מ 515-הרוגים בשנת  2004לכ 430-בשנת 2006
מרשימה ביתר .אבל עתה זה יהיה הבסיס להשוואה של
פעילות הרשות.
"לרשות" אין כל אלטרנטיבה אלא להצליח ,לרדת
משמעותית מתחת ל 400-בשנת  2007ולהגיע ליעד של
מתחת ל 360-ב.2009-
אם הרשות לא תעמוד ביעדים ואם חלילה בשנת  2007יהיו
מספר של הרוגים דומה ,כשלון "הרשות" עלול להביא
לצמצום תקציבים.
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השגת היעד על פני ציר הזמן
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הרוגים למיליארד ק"מ נסועה
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