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לכבוד
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הנדון :הגבלת תנועת המשאיות בכבישי הנגב המערבי
רקע:
 .1מחסום כרם שלום משמש כנקודת מעבר עיקרית של סחורות המועברות לרצועת עזה.
מנתונים בדבר נפחי תנועה של משאיות בכבישים המובילים למחסום כרם שלום ,עולה כי
ביממה חולפות כ 2000-משאיות המשנעות מטען וסחורות בצירים אלה .יצוין ,כי
הכבישים המובילים למחסום כרם שלום חוצים ישובים רבים ,כאשר מרבית כבישים
אלה הינם כבישים מפותלים ומשובשים ,חד מסלולים ובחלקם עם שולים צרים.
 .2לאור האמור לעיל ,עולה חשש ממשי לביטחונם של משתמשי הדרך ובפרט לביטחונם
התלמידים אשר פוקדים את ההסעות לבתי הספר ומהם מידי יום ,בשעות הבוקר ובשעות
אחר הצהריים.
 .3ביום  17.04.2016הורה המפקח על התעבורה במחוז ירושלים והדרום ,על הגבלת תנועת
המשאיות בקטעי דרכים בכבישים  234 ,222 ,232 ,310 ,293 ,241 ,264ו 25-בשעות שיא
בוקר ( )07:00-09:00ובשעות שיא אחר הצהרים (( )15:00-17:00להלן" :ההחלטה
הקודמת").
 .4בהמשך להליכים המשפטיים שהתנהלו בעקבות ההחלטה הקודמת ,ולטענות שהועלו
במסגרתם ,וכפי שהובהר במסגרת הודעת העדכון ששוגרה לבית המשפט בעת"מ 1400-
 05-16ביום ( 31.10.2016להלן" :הודעת העדכון") ,לאחר דיונים שהתקיימו מול כלל
גורמי המקצוע הרלוונטיים ובכלל זה דיונים בקרב הדרג המדיני ,גובש מתווה להחלטה
חדשה בנושא שבנדון (להלן":המתווה") ,כמפורט להלן:
א .צמצום השעות בהן תוגבל תנועת המשאיות ,כך שההגבלה תחול על משאיות
שמשקלן מעל  12טון בין השעות  ,07:30-09:00ובין השעות .15:30-16:30
ב .צמצום קטעי הדרך בהן תחול ההגבלה .ההגבלה תחול בקטעי הדרך בכבישים
המפורטים להלן( 232 :מצומת סעד עד כרם שלום)( 241 ,מצומת אופקים עד לכביש
( 234 ,)232מצומת רעים עד צומת אורים) (להלן" :מקטעי הכבישים").
ג .הקצאת שטח חניון בסמוך למעבר כרם שלום אשר יאפשר ריכוז משאיות ממתינות
נוספות (מעבר לריכוז המשאיות המתאפשר במסגרת החניון הקיים כיום) ,ותנועת
משאיות שוטפת מהחניון הסמוך למעבר וחזרה ממנו.
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 .5המתווה שגובש ,הוצג לגורמים אשר עשויים להיפגע כתוצאה מקבלת החלטה המאמצת
את המתווה  ,עליהם נמנו ראש מו"א שדות נגב ,ראש מו"א מרחבים ,ראש מו"א אשכול,
יו"ר ארגון מועצת המובילים ,התאחדות התעשיינים ועמותת גישה ,תוך שניתנה לגורמים
אלה האפשרות להעלאות טענותיהם בכתב בנוגע להגבלת תנועת המשאיות בהתאם
למתווה שהוצג.
 .6ביום  29.11.2016נתקבלה התייחסות חברת נירלט .ביום  30.11.2016נתקבלה התייחסות
ראש המועצה האזורית אשכול .ביום  04.12.2016נתקבלה התייחסות התאחדות
התעשיינים בישראל .ביום  11.12.2016נתקבלה התייחסות עמותת גישה .ביום
 14.12.2016נתקבלה התייחסות נוספת מטעם ראש מו"א אשכול .ביום 20.12.2016
נתקבלה התייחסות קיבוץ ניר עוז .ביום  20.12.2016נתקבלה התייחסות ראש מועצת
שדות נגב ,במסגרתה הוצגה התייחסות קיבוץ עלומים.
 .7ביום ה 28.12.2016-הועמדה לכלל הגורמים אשר עשויים להיפגע כתוצאה מההחלטה
חוות דעת מומחה אשר בחנה את ההשלכות הבטיחותיות של הנוכחות הגבוהה של
המשאיות בכבישים הרלוונטיים ואת התרומה הבטיחות הצפויה בקיום המתווה (להלן:
"חוות הדעת") ,תוך שניתנה לכלל הגורמים לעיל ,ההזדמנות להעלות טענותיהם ביחס
לחוות הדעת כאמור.
 .8ביום  04.01.2017נתקבלה התייחסותה של עמותת גישה לחוות הדעת.
 .9ביום  ,04.01.2017נתקבלה התייחסות מועצת המובילים למתווה שהוצג ,לרבות
התייחסותה לחוות הדעת.

החלטה:
 .1כפי שהובהר ברקע להחלטה ,במקטעי הכבישים מתבצע מעבר תדיר של סחורות
באמצעות משאיות כבדות ,לרצועת עזה דרך מעבר כרם שלום .ההובלה מבוצעת
באמצעות משאיות כבדות במשקל מעל  12טון ,אשר מהוות חלק ניכר מהתנועה המובילה
למעבר כרם שלום.
 .2התנועה הערה של המשאיות מעוררת חשש בקרב תושבי האזור ,בשל הסיכון הבטיחותי
הקשור בנוכחותם המוגברת של כלי רכב כבדים בתנועה.
 .3לחשש זה קיים בסיס עובדתי ,כאשר על פי דיווחי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
(להלן" :הלמ"ס") ,כל שנה ,נמצאת מעורבות יתרה של המשאיות הכבדות בתאונות
הקטלניות בישראל.
 .4בנוסף ,הכבישים המובילים לאזור כרם שלום ,הינם חד מסלולים ,עם צמתים לא
מרומזרים רבים ,המשמשים ליציאות וכניסות לישובים הממוקמים בסמוך למקטעי
כבישים אלה .המשאיות הכבדות יוצרות הפרעה לתנועה המקומית ,כאשר הן מעכבות
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את היציאות מהיישובים והכניסות ליישובים אלה ,בייחוד בשעות שיא בוקר ואחר
הצהריים  -שעות של התחלה וסיום יום העבודה והלימודים בבתי הספר.
 .5יתרה מכך ,ממחקרי בטיחות בדרכים עולה כי כל תוספת של תנועה העוברת בכביש
עלולה להגביר סיכון להתרחשות תאונות ,כאשר הנוכחות המוגברת של המשאיות
הכבדות מעלה את הסיכון להתנגשות בין המשאיות לכלי רכב אחרים.
 .6חששות אלה העלו את הצורך בבחינת הגבלת תנועת המשאיות הכבדות במקטעי
הכבישים הרלוונטיים בשעות שיא בוקר ובשעות שיא אחר הצהריים.
 .7החשש לסיכון הבטיחותי כאמור ,נבחן במסגרת חוות דעת מומחה אשר בחנה את
ההשלכות הבטיחותיות של הנוכחות הגבוהה של המשאיות בכבישים הרלוונטיים.
 .8ממצאי חוות הדעת מראים כי:
א .המשאיות הכבדות מהוות  20%-24%מכלל התנועה בין השעות  ,06:00-20:00בחלק
ניכר מקטעי הכבישים באזור ,כאשר בשעות שיא בוקר ,בין  ,7-9נוכחות המשאיות
הכבדות בקטעים המובילים למעבר כרם שלום עולה ל.22%-31%-
מכאן ,כי נוכחות המשאיות הכבדות בתנועה במקטעי הכבישים הרלוונטיים גבוהה
משמעותית לעומת נוכחותן בתנועה הכלל-ארצית (בה משאיות מעל  12טון מהוות
 3.2%בלבד) .לפי נתוני הלמ"ס ,חלקן של המשאיות הגדולות בתאונות הקטלניות,
גדול יותר מפי שניים מחלקן בנסועה .מכאן ,במקטעי הכבישים הרלוונטיים ,הסיכוי
לתאונה קטלנית גבוה משמעותית לעומת הממוצע הכלל-ארצי.
ב .בעקבות בדיקת נתוני תאונות בדרכים הלא-עירוניות בישראל נמצא כי במקטעי
הכבישים הרלוונטיים ,הסיכוי להתרחשות תאונה עם משאית גבוה פי  ,4.3לעומת
דרך לא-עירונית רגילה .לפי נתוני הלמ"ס ,בדרכים הלא-עירוניות בישראל ,חומרת
התאונות עם מעורבות משאיות (חלקן היחסי של תאונות קטלניות וקשות) גבוהה פי
 1.7לעומת כלל התאונות בדרכים הלא-עירוניות .מכאן ,הסיכון להתרחשות תאונה
חמורה (קשה או קטלנית) גבוה פי  7במטעי הכבישים לעומת הסיכון הממוצע בדרך
לא-עירונית בישראל.
ג .בהקשר זה יובהר כי הערכת הסיכון להתרחשות תאונה חמורה במקטעי הכבישים
הרלוונטיים הסתמכה על נתוני הלמ"ס (טבלה  3בחוות הדעת) אשר הראו כי
מעורבות משאיות ,מכל הסוגים ,בתאונות דרכים באזור גבוהה משמעותית בהשוואה
עם כלל הדרכים הלא עירוניות בישראל 43% :לעומת .10%
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טבלה א' אשר מצורפת להחלטתי זו ,מציגה ריכוז נוסף של נתוני התאונות בכבישי
האזור ,עם ציון מספרי תאונות עם מעורבות משאיות מעל  12טון בלבד .הנתונים
מראים כי:




באזור הנבחן ,הסיכוי להתרחשות תאונה עם משאית מעל  12טון גבוה פי ,3.1
לעומת דרך לא-עירונית רגילה (ראה  18.5%בטבלה א' להלן ,לעומת  5.9%של
אחוז תאונות עם משאיות מעל  12טון בטבלה -2ב בדו"ח).
בישראל ,חומרת התאונות עם מעורבות משאיות מעל  12טון ,גבוהה פי 1.8
לעומת כלל התאונות בדרכים הלא-עירוניות (ראה טבלה  2בדו"ח 33% ,לעומת
.)18%
מכאן ,הסיכון להתרחשות תאונה חמורה (קשה או קטלנית) גבוה פי  6באזור
הנבחן לעומת הסיכון הממוצע בדרך לא-עירונית בישראל.

כלומר ,גם לפי החישוב המתבסס על נתוני התאונות עם מעורבות משאיות מעל 12
טון בלבד ,מתקבל סיכון גבוה וחריג להתרחשות תאונות חמורות.
ד .בבדיקת מצב התאונות באזור הנבחן (בשנים  )2013-2016נמצא כי מספר התאונות
שאירעו בצמתים גבוה משמעותית מהמצופה בצמתים מסוג זה ,בתנאי הארץ.
בצמתים במקטעי הכבישים ,מדובר בתוספת של  18תאונות עם נפגעים ,כולל תאונה
קטלנית אחת ,במשך כ 4-שנים .מצב התאונות בצמתים באזור הנבחן מצביע על
חריגה לעומת צמתים דומים בדרכים הלא-עירוניות ,בתנאי הארץ.
בין הצמתים עם מספרי תאונות גבוהים נמצאו :בכביש  - 232מבטחים ,גבולות ,מעון,
סעד; בכביש  - 241אורים ואופקים .המצב חמור במיוחד בצומת אופקים ,בו צפויה
תאונה קטלנית מדי שנתיים.
ה .על-פי מדידות בשעות הבוקר בכבישי האזור ,המהירויות הממוצעות של המשאיות
נמצאו בטווח של  81-88קמ"ש .מהירויות הנסיעה של רוב המשאיות עולות על
המהירות המותרת (שהיא  80קמ"ש ,ברוב קטעי האזור) ,כאשר רמת המהירויות
בפועל מעלה סיכון להתרחשות תאונות חמורות.
ו .הסדרי התשתית הקיימים אינם מונעים אפשרות להתנגשות חזיתית בין כלי הרכב,
כאשר התנגשות במשאית כבדה תגרום לתאונה קטלנית .בהתחשב ברמות הגבוהות
של מהירויות הנסיעה בכבישים ,מצב התשתיות באזור בשילוב הנוכחות הגבוהה של
המשאיות הכבדות מציגים סיכון גבוה להתרחשות תאונות חמורות.
 .9לאור האמור לעיל  -מצב התנועה במקטעי הכבישים ,הנוכחות החריגה של המשאיות
הכבדות ומצב התשתיות שאינו מונע אפשרות להתנגשויות בין המשאיות ויתר כלי הרכב,
מעמיד את משתמשי הדרך באזור בסיכון גבוה וחריג להתרחשות תאונות חמורות,
קטלניות וקשות.
 .10לאור פוטנציאל הסיכון הגלום במקטעי כבישים אלה כפי שהוצג לעיל ,פעל משרד
התחבורה בשנה האחרונה בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל לאכיפה מוגברת של
משאיות בכבישי חבל אשכול ,ובפרט בכביש  ,232וזאת להגברת הבטיחות ולמניעת
תאונות דרכים.
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 .11ממצאי נתוני האכיפה מעלים סימנים מדאיגים ביותר ,שכן מנתוני האכיפה עולה כי רק
בשנה החולפת הוטלו כ 2000-דוחות על נהגי משאיות ,בגין שלל עבירות ,עליהן נמנות
נהיגה ללא רישיון ,נהיגה בזמן פסילה ,נהיגה במשאיות בהן נמצאו ליקויים ועוד.
 .12נתוני האכיפה כאמור ,לרבות פוטנציאל הסיכון הגבוה לתאונה חמורה הגלום במקטעי
הכבישים ,כפי שהוצגו לעיל ,מחייבים נקיטת צעדים לקטנת הסיכון הבטיחותי לתושבי
האזור .בהקשר זה יצוין כי משטרת ישראל ,הבהירה כי עמדתה היא לתמוך בסגירת
מקטעי הכבישים בשעות השיא למשאיות ,מן הטעמים שהובאו לעיל.
 .13דברים אלה מקבלים משנה תוקף ,כאשר בשעות השיא בוקר ואחה"צ ,נמצא כי במקטעי
הכבישים מתבצעת תנועה של למעלה מ 100-אוטובוסים ובהם כ 15,000-תלמידים
תושבי האזור ,הנעים למסגרות החינוכיות ומהן.
 .14טענות הגורמים אשר עשויים להיפגע כתוצאה מקבלת החלטה המאמצת את המתווה,
נשקלו ונלקחו בחשבון במסגרת החלטתי זו .להלן תמצית עיקרי הטיעונים:
א .תושבי האזור מברכים על אימוץ המתווה ,יחד עם זאת הואיל ומדובר באזור חקלאי
ועל מנת למנוע פגיעה במרקם החיים ובשגרת הפעילות החקלאית והעסקית ,ביקשו
תושבי האזור כי ההגבלה לא תחול על תנועת המשאיות של היישובים.
ב .אישור המתווה יביא לפגיעה באספקת סחורות חיוניות לרצועת עזה ובשיווק סחורה
חקלאית מהרצועה ואליה ,על כל המשתמע מכך ,שכן מעבר כרם שלום הינו המעבר
היחיד הקיים כיום המשמש להובלת סחורות לרצועה.
ג .אישור המתווה יצמצם את שעות העבודה של נהגי המשאיות.
ד .על המדינה לבחון חלופות אחרות לקידום הבטיחות בכבישים אלה ,לרבות פתיחת
מעבר סחורות נוסף ,הגדלת קיבולת ו/או שעות הפעילות של כרם שלום ,קיצור שעות
העוצר רק לשעות הסעת תלמידים ,שיפוץ וריבוד כביש  ,232הגברת אכיפה של
המשטרה והצבת מצלמות מהירות ,הקמת מפרצי חנייה למשאיות בתוואי הדרך,
הרחבת כביש  232והפיכתו לכביש דו מסלולי.
ה .על משרד התחבורה לבחון את ההשלכות הבטיחותיות הנובעות מהמתווה המוצע
לרבות בשעות שלאחר העוצר.
ו .נטען כי חוות הדעת מתבססת על נתונים שאינם מדויקים.
 .15ראשית יובהר כי המדינה ומשרד התחבורה בפרט ,פועלים במספר ערוצים לשיפור רמת
הבטיחות במקטעי כבישים אלה ,בין היתר על ידי:
א .אכיפה מוגברת במקטעי הכבישים בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל.
ב .עבודות ריבוד ותחזוקה שבוצעו בכביש  .232תימוכין לאמור ניתן למצוא בעמ' 13
לחוות הדעת ,שם נכתב כי "מצב התשתיות בכבישים האמורים לא יוצר רושם של
רח' בנק ישראל  ,5בניין ג'נרי ( ,)Aת"ד  ,867הקריה ,ירושלים,
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תשתית לקויה או לא מטופלת .נהפוך הוא ,בכל הצמתים נמצא סימון מתוחזק
וברור; בקטעי הכבישים קיים סימון מיסעה ברור ובהתאם להנחיות .רוב התמרורים
ואיי תנועה (בצמתים) מתוחזקים .נצפו מעקות בטיחות המותקנים בתוספת התקני
קצה כפי שנדרש בהתאם להנחיות"...
ג .הרחבת כביש  - 232אשר הסדרתו נכללת בהחלטת הממשלה  2025מיום 23.09.2014
ומצויה כעת בהליך תכנוני (תכנון מפורט).
ד .בחינת אפשרות פתיחה של מעבר נוסף לרצועת עזה  -מעבר ארז.
 .16יחד עם זאת ,יש להדגיש כי על אף הפעולות המנויות לעיל לשיפור רמת הבטיחות
במקטעי הכבישים (אשר עבור חלקן נדרש פרק זמן נוסף להשלמתן) ,פוטנציאל הסיכון
הגלום כיום במקטעי הכבישים ,לאור תנועת המשאיות הערה ,כפי שהוצג לעיל ,שריר
וקיים ומחייב נקיטת צעדים ומתן פתרון מידי ,לביטחונם של תושבי האזור ,ולילדי
האזור בפרט.
 .17נלקחה בחשבון הטענה בדבר הפגיעה לכאורה שעשויה להתרחש בהיקף הסחורות
המועברות לרצועת עזה ובתושבי הרצועה עם אימוץ המתווה  -יודגש ,אימוץ המתווה
מטרתו להוביל לשינוי הרגלי נסיעה של נהגי המשאיות .חלק בלתי נפרד מהמתווה
שהוצג ,הינו הקמת חניון בסמוך למחסום כרם שלום (בנוסף לחניון הקיים) .החניונים
יאפשרו קליטה והמתנה של כ 500-משאיות בסמוך למחסום .לבסוף נמצא כי ניתן
להרחיב את החניון הקיים בכרם שלום ,כך משאיות אשר יגיעו למחסום בטרם 'שעות
העוצר' ,ימתינו שם עד לקליטתם במחסום ,תוך שיתבצע וויסות מסודר ומבוקר של
המשאיות מהחניונים למחסום ולהפך .בהתאם ,אימוץ המתווה לא יוביל בהכרח לצמצום
שעות פעילות המחסום ,שעה שעומדת בפני נהגי המשאיות האפשרות שלא להמתין עד
לסיון שעות העוצר ,אלא להגיע בשעות בוקר מוקדמות למחסום ,תוך שמשאיות אלה
ישונעו מהחניון למחסום וחזרה ממנו .כך או כך יובהר ,כי שיקול זה אף הוא נסוג למול
הפגיעה בזכות הבסיסית של תושבי האזור לתנאי בטיחות סבירים בכבישי אזור
מגוריהם.
 .18עוד נלקחה בחשבון הטענה בדבר הצורך בבחינת ההשלכות הבטיחותיות הנובעות
מהמתווה המוצע לרבות בשעות שלאחר העוצר ,וזאת בשל החשש לבעיה פוטנציאלית של
שיירות משאיות לאחר שעות העוצר ,נבחנה ונשקלה אף היא בכובד ראש .בעניין זה,
מצורפת להחלטתי חוות דעת מומחה משלימה (להלן" :חוות הדעת המשלימה").
 .19ממצאי חוות הדעת המשלימה מראים כי ניתן ליישם מנגנון של שחרור מבוקר של
המשאיות לאחר שעות העוצר .יתרה מכך ,בתנאי הביקוש הקיים ,ההסדר של איסור
תנועת המשאיות לא צפוי להביא להפחתת מספר המשאיות היומי אלא לפיזורן על פני
יתר שעות היום .ממצאי ההערכה המשלימה מראים כי להגבלת תנועת המשאיות למספר
שעות שהוצעו בהסדר לא צפויה השפעה מהותית על אחוזי הנוכחות של המשאיות
הכבדות בתנועה במשך שעות היום .בעקבות הפעלת ההסדר ,ביתר שעות היום צפויה
תוספת של עד  5%בנוכחות המשאיות בתנועה ,כך שנוכחותן לא תהיה גבוהה מזו שנצפית
כבר היום בשעות שיא בוקר בקטעים העמוסים של האזור .כלומר ,השינוי הצפוי בפריסת
המשאיות על פני שעות היום אינו מייצר נוכחות חריגה של המשאיות בסדר גודל שאינו
מוכר במצב הקיים .מכאן ,הפעלת ההסדר אינה אמורה לגרום לשינוי בטיחותי .בנוסף,
עם ההסדר המוצע ,יותר תנועה של משאיות תבוצע בשעות השפל ,עם נוכחות פחותה של
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התנועה המקומית ובייחוד ,של אוטובוסים עם תלמידים .הצמצום בחשיפה למצבי
האינטראקציה בין התנועה המקומית והמשאיות יקטין את הסיכון לתאונות.
 .20נלקחה בחשבון טענות תושבי האזור ,לפיה הגבלת תנועת המשאיות של תושבי האזור,
תפגע במרקם החיים ובשגרת הפעילות החקלאית והעסקית שלהם .לעניין זה יובהר כי
באתר משרד התחבורה מפורסם "נוהל פטור מציות לתמרור" .נוהל זה מגדיר
קריטריונים ,ברורים ושקופים ,למתן פטור זה .בין הקריטריונים נמנים ,בין היתר,
הובלת אספקה הכרחית (דלק ,מזון ,פינוי פסולת וכד') .יובהר כי פטורים למבקשים אשר
עומדים בקריטריונים שנקבעו בנוהל ,יינתנו במשורה ,וזאת למניעת פגיעה בפעילות
הכרחית מינימאלית ,חקלאית ועסקית של תושבי המקום.
 .21עוד נלקחה בחשבון טענת המובילים בדבר הפגיעה בצמצום שעות עבודתם .אחזור
ואדגיש ,מטרת ההסדר המוצע ,הינו לפעול לשינוי הרגלי נסיעה של נהגי המשאיות .כך,
נהגים אשר ישכימו קום ויגיעו למחסום טרם שעות העוצר ,לא יאלצו להמתין בשעות
הפעלת ההסדר ,אלא יוכלו להיקלט במחסום ,תוך פגיעה מינימאלית בשעות עבודתם.
 .22הטענה שחוות הדעת מתבססת על נתונים שאינם מדויקים ,נבחנה אף היא .יחד עם זאת,
נמצא שאין ממש בטענה זו;
א .כפי שהובהר בסעיף (8ג) לעיל ,גם לפי החישוב המתבסס על נתוני התאונות עם
מעורבות משאיות מעל  12טון בלבד ,מתקבל סיכון גבוה וחריג להתרחשות תאונות
חמורות (ר' טבלה א' המצורפת להחלטתי זו).
ב .צומת אופקים וצומת סעד נכללו בנתוני חוות הדעת ,שכן הם מהווים חלק בלתי נפרד
מקטעי הכבישים שהוצגו במתווה .בהתאם למתווה ,תנועת המשאיות תיעצר
בצמתים אלה.
ג .הוספת כביש  222למסגרת ההערכה לא השפיעה על המסקנות של הדו"ח המקצועי.
בבדיקת מצב התאונות בפועל נמצא שבכביש זה נרשמה סה"כ תאונה אחת בקטע,
כאשר בצומת צאלים בכביש  222לא אירעו כלל תאונות בשנים ( 2013-2016זהו
הצומת היחידי ברשימת הצמתים באזור עם  0תאונות) .מכאן ,שרוב בעיות הבטיחות
של האזור נצפו ביתר כבישי האזור (מס'  .)234 ,241 ,232עם זאת ,נוכחות המשאיות
הכבדות בתנועה ,בכביש זה ( ,)19%דומה ליתר כבישי האזור .מכאן שעם או ללא
התחשבות בנתונים של כביש  ,222האזור המתוכנן להפעלת ההסדר מאופיין בנוכחות
גבוהה וחריגה של המשאיות הכבדות בתנועה אשר מעלה משמעותית את הסיכון
להתרחשות תאונות חמורות  -קטלניות וקשות.
 .23במסגרת השיקולים שנשקלו על ידי בנושא ,ניתן משקל לפגיעה אשר עשויה להתרחש
למובילים ,לתושבי רצועת עזה וכן לפעילות העסקית והחקלאית של תושבי המקום ,יחד
עם זאת שיקולים אלו נסוגו למול הפגיעה בזכות הבסיסית של תושבי האזור לתנאי
בטיחות סבירים בכבישי אזור מגוריהם .המשאיות הכבדות הינן תנועה עוברת (זרה) אשר
מתווספת לתנועה המקומית ומעלה משמעותית את הסיכון לתאונות חמורות .ללא
התנועה העוברת של המשאיות הכבדות ,מצב תשתית הכבישים באזור הינו בהחלט
מספק ,מתאים להיקפי התנועה המקומית ואינו מעלה חשש בטיחותי.
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 .24התנועה של המשאיות הכבדות באזור ,נעשית על בסיס התשתיות שנסללו ,נבנו והוקמו
לצרכיהם של תושבי האזור ומסכנת אותם .לפיכך ,כאשר עסקינן במידתיות ,הסיכון
והנטל לא יכול לבוא רק על חשבונם של תושבי האזור .השימוש המשותף בתשתיות
הקיימות מחייב פתרון ראוי ומאוזן.
 .25הגבלת תנועת המשאיות בשעות השיא של התנועה המקומית ובעיקר בשעות ההסעה של
כ 15,000-ילדים תושבי האזור ,כך שתחול שעתיים וחצי ביממה (שעה שההחלטה
הקודמת הגבילה את תנועת המשאיות ל 4-שעות ביממה) ,במקטעי כבישים מצומצמים
מאלה אשר צוינו במסגרת ההחלטה הקודמת ,תקטין מיידית את הסיכון הפוטנציאלי
להתרחשות תאונות חמורות בשעות השיא בהן קיים ריכוז גבוה של כלי רכב פרטיים
והסעות תלמידים ,ותהווה צעד נכון ליצירת פתרון ראוי ומאוזן לביטחונם של משתמשי
הדרך.
 .26לפיכך ,ולאחר ששקלתי את כלל השיקולים הרלוונטיים ,תוך שהענקתי משקל ראוי לכל
שיקול ,וכן לאחר ששקלתי את ההשלכות להחלטתי ,הריני מורה כדלקמן:
א .מכוח סמכותי לפי תקנה (17א) לתקנות התעבורה ,התשכ"א 1961-הריני מורה
לרשויות התמרור המקומיות על הצבת מערך שילוט ותמרור לפיו תיאסר תנועת
המשאיות הכבדות שמשקלן מעל  12טון בין השעות  07:30-09:00ובין השעות
 ,15:30-16:30במקטעי הכבישים הבאים( 232 :מצומת סעד עד כרם שלום)241 ,
(מצומת אופקים עד לכביש ( 234 ,)232מצומת רעים עד צומת אורים).
ב .החניון הקיים בסמוך למחסום כרם שלום יורחב ,באופן אשר יאפשר ריכוז של כ-
 450משאיות (בשונה מזה הקיים כיום אשר מאפשר ריכוז של כ150-200 -
משאיות) ,כאשר יתבצע ויסות תנועה למשאיות הממתינות בחניון ,אל המחסום
וחזרה ממנו.
ג .בסיום שעות הגבלת הנסיעה יתבצע מנגנון של שחרור מבוקר של המשאיות
היוצאות מחניון מעבר כרם שלום.
ד .החלטתי זו תיכנס לתוקפה עם סיום הקמת החניון במעבר כרם שלום ,אשר צפוי
להיות מוקם תוך כ 4-חודשים מיום תחילת העבודות להרחבת החניון כאמור .הדבר
יאפשר לכלל הגורמים פרק זמן ראוי להיערכות והסתגלות.

בכבוד רב,
מאיר חן
המפקח הארצי על התעבורה
נספחים:
נספח א' -טבלה א'.
נספח ב' -הערכת תנועה של משאיות כבדות בכבישי הדרום אחרי שעות הסגירה המתוכננות.
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העתקים:
מר ישראל כ"ץ ,שר התחבורה והבטיחות בדרכים
גב' קרן טרנר ,המנהלת הכללית
מר אודי אדם ,מנכ"ל משרד הביטחון
מר איתן יצחק ,מ"מ ראש המטה ללוחמה בטרור
גב' מלי סיטון ,היועצת המשפטית
מר קובי בליטשטיין ,סמנכ"ל תשתיות ותאום
מר דורון ידיד ,ראש אגף התנועה
מר כמיל אבו רוקון ,מנהל רשות מעברים יבשתיים
מר ניסים פרץ ,מנכ"ל נת"י
מר ישי טלאור ,מפע"ת מחוז ירושלים והדרום
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** נגזר מתוך קבצי "ת"ד" של הלמ"ס
7.0

48.0

22

9
0
0
9

תאונות
בצמתים
סעד ,רעים,
מעון,
גבולות,
מבטחים,
כניסה
לכרם
שלום
אופקים
אורים

סך
התאונות,
סך
תאונות
צומת עם התאונות ,קטע +
צומת,
משאיות קטע +
עם
צומת,
מעל 12
משאיות
עם כל
טון,
מעל 12
סוגי
2013טון
הרכב
**2015

סך
תאונות
צומת,
בשנים
2013**2015

%
תאונות
עם
משאיות
מעל 12
טון

18

2

40

11

27.5%

5

1

15

1

6.7%

2

0

10

0

0.0%

25

3

65

12

18.5%
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