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המערב הפרוע

זה כאן

מדי שבוע מתרחשות בכבישי יו"ש עבירות תנועה חמורות ומסכנות חיים מצד נהגים פלסטינאים.
"מצלמים בתנועה" מיסודם של "קרן אביה" וסוכנות הידיעות "תצפית" מנסים לראשונה להתמודד
עם התופעה .ראיון עם שלום צוברי ,מתנדב במצלמים בתנועה | .נבו כץ
ספר על התופעה שבעקבותיה הוקם הפרויקט.
מיזם "מצלמים בתנועה" הוקם כדי לתעד את עבירות התנועה החמורות ומ־
סכנות החיים שמבצעים נהגים ברחבי ישראל בכלל וביהודה ושומרון בפרט -
המזרח הפרוע .אנו
מתמקדים ביהודה
מיזם "מצלמים
ושומרון בגלל אחוז
בתנועה" הוקם
כדי לתעד את
העבירות והתאונות
עבירות התנועה
הגבוה והקושי בא־
החמורות ומסכנות
כיפה משטרתית
החיים שמבצעים
מול האוכלוסייה
נהגים ברחבי ישראל
הערבית.
בכלל וביהודה
האם אתם מעבירים
ושומרון בפרט -
שלום צוברי את החומרים המ־
המזרח הפרוע.
צולמים למשטרה
בעניין?
ומה משטרת ישראל עושה
מטרתנו כעת היא להפעיל לחץ לשינוי מדיניות ותיאום בין המשטרה לבין הצבא,
לצורך אכיפה משותפת של עבירות תנועה .חוסר כוח אדם וזמינותו ,מקשה על
המשטרה לאכוף ולפקח על נהיגה בטוחה היום .שיתוף פעולה עם הצבא יאפשר
אכיפה מקיפה וטיפול טוב יותר בתופעה .המטרה בהמשך היא שיתוף פעולה עם
המשטרה והפללה באמצעות סרטונים (דוגמת 'נאמני ניקיון' של המשרד להגנת
הסביבה) ,גם על ידי אזרחים "נאמני בטיחות" ,דבר
שנית ,תשתית שכיום עדיין לא אפשרי.

ואכיפה .הכביש
הראשי ביו"ש (כביש
 ,)60אינו בנוי לכמות
התחבורה שנוסעת
בו ,במיוחד בשעות
העומס .מספיקה
משאית אחת עמוסה
שנוסעת לאט.

כיצד הציבור הרחב יכול לסייע לכם בפרויקט?

מי שברשותו מצלמה או מכשיר חכם ,יכול לצלם
(כמובן שלא הנהג עצמו) ולשלוח לנו את החומרים
לinfo@tazpit.org.il :
כמו-כן ניתן להצטרף לעמוד "מצלמים בתנועה"
בפייסבוק ,או לערוץ שלנו ביוטיוב לצפות ולהתרשם
ממיטב העבירות שקלטו המצלמות .אקשן מובטח.
האם בעבר גוף מוסדי ,משטרה או גוף אכיפה אחר ניסה להתמודד עם התופעה?
בכנסת הקודמת השתתפתי בדיון של ועדת הפנים שעסקה בנושא ואף הוזמנתי
להציג את החומרים שצילמתי ,אך ככל הידוע לי הנושא לא התקדם הרבה .המשטרה
מנסה ללא הצלחה להילחם בתופעה ,אין לה די כוח אדם.

גילוידעת

מדוע לדעתך הנהגים הערבים נוהגים בצורה לא אחראית?
ראשית כל  -חינוך .אין להם את המודעות לחינוך תעבורתי ,גם פנים מגזרית .כמה

אנו שומעים לא מעט על ערבים או בדואים שנסעו לאחור ודרסו ילדים קטנים.
זה מתבטא לא רק כשהם "ממהרים" .אתן לך דוגמה ,לא אחת אני נתקל ברכבים
שמתפרצים לצומת כשאני ממש קרוב לצומת וברור שהם מסתכנים ומסכנים אחרים.
אם היה מדובר ברכב שנוהג מהר ,והכניסה לצומת וההשתלבות נעשית במהירות
גבוהה  -מילא .אם היה מדובר במשאית עם מטען כבד שאין לה מצב להשתלב
אלא "להידחף"  -מילא .לא שכל אלו מותרים ,אך אתה מוצא נהגים ברכבי יוקרה,
שבקלות יכולים להאיץ מהר ,נכנסים לצומת כשאני כבר ממש קרוב וכל הנהיגה
שלהם איטית .למה? אין לי תשובה חוץ מחוסר אכפתיות לסכן חיי אדם.
שנית ,תשתית ואכיפה .הכביש הראשי ביו"ש (כביש  ,)60אינו בנוי לכמות התחבורה
שנוסעת בו ,במיוחד בשעות העומס .מספיקה משאית אחת עמוסה שנוסעת לאט.
תוסיף לזה שעות עומס ,עיקולים ועליות תלולות וקיבלת עומסי תנועה גדולים
כשאנשים ממהרים לעבודה או לבית .כמו כן ,אין אכיפה אפקטיבית ומספיקה
שתרתיע אותם .אכיפה אפקטיבית זה החרמת רכבים ,במקום .אין צורך להרחיב
מה עושה לאדם החרמת הרכב שלו.

איך גוף שכמותכם יכול לשנות מציאות?
באמצעות הרשת הקיימת כיום ,והוירטואליות ,ניתן בקלות לשתף את הסרטונים
ולגרום סערות ברשת שיחייבו את המשטרה וגורמי האכיפה להתייחס יותר ברצינות
לעניין .כמו כן ,אנו עובדים מול גורמים בכנסת להעלאת המודעות לבעיה וטיפולה.
אם התוכנית שלנו תתקבל ,לדעתי יראו שינוי בשטח .הפצת הסרטונים וחשיפת
ציבור רחב לתופעה יעזרו לקדם את הנושא בכנסת.

האם אתם שוקלים לעשות זאת בנגב ובגליל?
בוודאי ,הגליל לא שונה רבות טופוגרפית מיו"ש וגם בנגב ניכרת אוזלת ידה של
המשטרה .גם בנגב ובגליל משתוללים נהגים פרועים חסרי ריסון.

לאן אתם שואפים להגיע ומה
מטרתכם הסופית?
השאיפה שלנו היא הפחתת תאונות
הדרכים וההתפרעות בכבישים .העמ־
דת "הכרישים" הכבדים לדין והחרמת
הרכבים שלהם ,למען יראו וייראו.
בסופו של דבר המטרה היא שיהיה
בטוח לנסוע בכבישי יו"ש גם מבחינה
בטיחותית ולא רק מבחינה ביטחונית.
מי יודע ,אולי גם נצליח ליצור חינוך
תעבורתי גם בשפה הערבית.
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