220

נושאי שהועלו בועדת התנועה
 .1כללי
ועדת התנועה העירונית משמשת כמייעצת הראש העיר בנושאי תחבורתיי שוני
ומשמשת כרשות תמרור עירונית .הועדה יושבת כועדה מקומית ולעיתי כועדה
מרכזית בהתא לנושאי והסמכויות שהוענקו לה ,על פי תקנות התעבורה ,תשכ"א 
 .1961עלפי תקנות אלה המפקח על התעבורה הארצי האציל סמכויות למפקח על
התעבורה במחוז המרכז לגבי ועדת התנועה המרכזית הפועלת בעצ כרשות תמרור
מרכזית ולראש העיר לגבי ועדת התנועה המקומית הפועלת כרשות תמרור מקומית.
ראש עיריית כפר סבא הקי לצור! הפעלת סמכויותיו את ועדת התנועה של העירייה
כועדה מקצועית המייעצת לו.
חברי בועדה מנהל מחלקת עבודות ציבוריות ,המשמש כיו"ר הועדה נציג מטה
הבטיחות המקומי והמועצה הלאומית למניעת תאונות ,מהנדס הרשות ,היוע#
לתחבורה של הרשות ,נציגי רשות החניה ומחלקת הפיקוח העירוני ,נציגי משטרת
ישראל ,אגד ,משרד התחבורה וכד'.
 .2ממצאי
מבקר העירייה מוזמ& ומשתת %לעיתי קרובות בדיוני הועדה .מתו! דיוני הועדה
מתעוררות שאלות ,אשר על פי שיקול דעתו של המבקר יש להביא& לידיעת האחראי
לנושא בעירייה .להל& דוגמאות לנושאי אשר נבדקו ודווחו ע"י מבקר העירייה.
 2.1הצבת תמרור ב  ,36 -ביציאה מרח' הגבורות לרח' הטייסים.
בישיבת ועדת התנועה ביו  ,7.5.99הובאה לדיו הצעת מנכ"ל העירייה להצבת
תמרור ב'   36ביציאה מרח' הגבורות לרח' הטייסי .
תמרור ב '  36פירושו

"מת זכות קדימה לתנועה בדר %החוצה שלפני %לגבי כל מקו שלפניו הוצב
התמרור ולכל הנתיבי בכביש".
מבקר העירייה פנה אל ראש העיר והסב תשומת ליבו לכ %כי פתיחת רח' הגבורות
דרומה לכיוו כביש הטייסי אינה חוקית ומנוגדת לת.ב.ע הקיימת במקו ומהווה
בנוס' סיכו בטיחותי לרוצי להשתלב בכביש הטייסי הצר ועמוס התנועה.
מבקר העירייה העיר שהיות והצומת אינה מוסדרת סטטוטורית ,הצבת תמרור
נותנת בעצ לגיטימציה להפרת הנחיות ת.ב.ע ולדעת הביקורת יש להימנע מקבלת
החלטות מנוגדות לחוק.
הערת מבקר העירייה
הנושא נשאר ללא טיפול והמצב כיו הוא שבכביש עוק' כמו כביש הטייסי
מתאפשרות פניות שמאלה ,ממנו ואליו ,תו %חציית נתיבי תנועה נגדית .לדעת
הביקורת ,בנוס' להיבט של החלטה בניגוד לת.ב.ע המצב מהווה סיכו בטיחותי
במקו .
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 2.2רח' שרת  -הצטלבות עד רח' בן גוריון
בישיבת ועדת התנועה המקומית מיו  5.3.99הוחלט לאשר כלהל:

" …לאסור פניה שמאלה מרח' ב גוריו לרחוב שרת .לאסור פניה שמאלה מרח'
שרת לרח' ב גוריו".
הביקורת מבקשת לציי כי לפרוטוקול ההחלטה צור' תרשי ע הצבת תמרורי
מתאימי ליישו החלטת הועדה:
 תמרור ד'   14אי תנועה בנוי או צבוע ביציאה ברח' שרת לרח' ב גוריו.
 תמרור ד'  ) 4קו רצו' של ( ברחוב ב גוריו בקטע בי רחובות שרת וביאליק.

תמרור ד    14א' תנועה בנוי או אי תנועה צבוע על פני הדר %ע"י קווי רצופי
ובתוכ קוי מקבילי בזוית של  45מעלות לגבי כוו הנסיעה שמסמ שטח על פני
הדר %אשר לנוהג ברכב או בבעל חיי אסור לעבור בו או לחנות בו.
תמרור ד   4 -קו הפרדה רצו' יסומ בכביש קו הפרדה רצו' ינהג הנוהג את רכבו
או את בעל החיי בצידו הימיני של הקו ולא יעבור על הקו בגו' הרכב או בחלקו
ולא יעבור בדר %לידו ,לרבות שולי הדר ,%אלא למילוי הוראות כל ..הנוהג בבעל
חיי יפנה הדר %לרכב וינהג על השוליי  ,את הדבר .
ביקורת בדקה והעלתה שלפחות תמרור ד'  4סומ בזמנו בכביש ב גוריו.
באחד מסיוריו בעיר הופתע מבקר העירייה לגלות כי הקו הרצו %השל "נעל"
ובמקומו הופיע קו מקווקר המאפשר פניות שמאלה בצומת שרת  /ב& גוריו& .עד כמה
שהיה ידוע למבקר העירייה ,לא הייתה כל החלטת ועדת תנועה לשינוי ההחלטה
לעיל,
מיו .5/3/95
מבקר העירייה פנה אל יו"ר ועדת התנועה וביקש כי הנושא ייבדק ויוצאו הנחיות
מתאימות להחזרת המצב למסגרת החלטות שנתקבלו ,כל עוד ההחלטות לא שונו
בדר! המקובלת.
הערת הביקורת
למרות שהחלטות ועדת התנועה לא שונו בדיו מסודר של הועדה עד היו  ,לא
הוצבו התמרורי בהתא להחלטת הועדה והתנועה מרח' שרת לרח' ב גוריו
ובמיוחד חציית הצומת האסימטרי מרח' שרת לרח' ביאליק מתאפשרת תו %סכנה
בטיחותית לא מבוטלת .אגב יש לציי כי השיקולי הבטיחותיי היוו היסוד
לקבלת החלטות הועדה להצבת התמרורי המוזכרי לעיל.
 2.3הקצאת מוקמות לתחנת מוניות לטייבה
בעקבות דיו בנושא בועדת התנועה פנה מבקר העירייה אל ראש העיר ,אל החברה
הכלכלית )שבניהולה חניו בית המשפט( ואל מהנדס הרשות במכתב כלהל:

"בישיבת ועדת התנועה מיו  7.5.98הובאה לדיו הקצאת  4מקומות חניה בחניו
בית המשפט להקמת תחנת מוניות לטייבה.
התנאי לקבלת אישור לפתיחת תחנת המוניות נקבעו במגעי בי נציגי חברת
המוניות ומנכ"ל העירייה .בי היתר נקבע כי היות ומגרש החניה הינו בניהול
החברה הכלכלית ,הצדדי יבואו בדברי לקביעת התשלו אשר ייגבה ע"י החברה
הכלכלית.
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מבקש להעיר כי היות ומדובר בעסק כלכלי ,באיבוד מקומות חנייה בחנייה
ציבוריות ובהכבדה ועומס נוספי על התנועה באזור ,יש לדעתי לקבוע כמחיר
התחלתי את גובה ההשתתפות בפיתוח החניה ,הציבורית )כופר חנייה( שהוא
מינימו כ –  $7000לתא חניה.
א העירייה ו/או החברה הכלכלית יפעלו על פי עקרונות שוני מכופר החניה
ויאפשרו חניית מוניות על פי כרטיס חניה יומי )10ש"ח ליו ( ,זה יגרו להפסד
כספי משמעותי לעיר וזה בנוס' לאי נוחות שתיגר לציבור הרחב שבא לבית
המשפט ולמס הכנסה.
אבקש את התערבות %על מנת שהמו"מ ע תחנת המוניות יעשה ,תו %שימת דגש
על האינטרסי הכלכליי של העירייה".
בעקבות מכתב זה של מבקר העירייה פנה מנכ"ל החברה הכלכלית אל מנכ"ל
העירייה בזו הלשו:

"בהמש %למכתבו של מבקר העירייה ובשל תהיות רבות באשר לניצול נכו של חניו
בית המשפט בשעות קריטיות.
אני מציע ,מבקש לקיי דיו חוזר בועדת התנועה ולהיות מוזמ לאותו הדיו".
למרות מכתבו של מבקר העירייה ומכתבו של מנכ"ל החברה הכלכלית שממנו נית
להבי כי לחברה הכלכלית הייתה עמדה בנושא ,בחר מנכ"ל העירייה לענות כלהל:

"ראש העיר ביקשני להגיב לפניית %מיו ) 10.5.98אסמכתא  (10414בעניי מוניות
טייבה.
אינני יכול להסכי להמלצת %בנדו :למוניות טייבה תמרור תחנת מוניות בכפר
סבא כ   20שנה ,באזור רחוב האבות .באופ דומה חונות בכפר סבא מוניות טירה
)ע"י בית חולי מאיר( מוניות כפר סבא )ברח' רוטשילד( ועוד.
מדובר שרות חיוני לעיר הערבית הגדולה ביותר באזור ,ואי אנו יכולי להתעל
מצור %זה ,בהיותנו עיר המספקת )ומתפרנסת( ממת שירותי אזוריי .
עקב פיתוח דר %האבות ,הפעלת המחל' לקראת הכניסה לכפר סבא מכיוו כביש ,4
נאלצנו למצוא למוניות טייבה מקו חילופי.
אי כל אפשרות לחנייה ברחוב באזור דר %האבות ורחוב הצומת ,בהיות כבישי
המוליכי תנועה רבה.
הפניתי את מוניות טייבה לבעלי מקומות חניה פרטיי במקו :
מרכז שרונה איננו מעוניי בהסדר ע מוניות טייבה .בימי הקרובי יפעילו
במקו הסדרי חניה בתשלו  ,וכבר חסרי לה מקומות חניה.
קניו הצומת ,אשר היה מוכ לקד את הקשר ע מוניות טייבה ,איננו יכול בשלב
זה להתקשר עמ  ,מאחר ,וכידוע ל ,%עקב פיתוח דר %כניסה אלטרנטיבית לבית
האבות ורה סלומונס ,יחסרו ג לקניו זה מקומות חניה.
על מנת לקבל רשיו לקו ממשרד התחבורה ,חייבי מוניות טייבה בתנאי מספר:
משרד ,שירותי  ,המתנה לקהל .כל אלה אי ה מקבלי מאתנו אלא תמרור בלבד.
למוניות טייבה כ –  30מוניות ,והתמרור איננו נות פתרו מלא לבעיית .
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מכל האמור לעיל עולות המסקנות הבאות:
 .1העירייה הקצתה מקומות חניה ב"רחוב" למוניות טייבה כאילו 0עקב העדר
פתרונות זמיני .
 .2הפתרו באופיו הוא זמני ,מאחר ואי הוא נות פתרו מלא לצרכי של המוניות,
לא באיכות הנדרשת ע"י משרד התחבורה ,ולא בכמות המוניות.
 .3הקצאת המקומות החלופיי הייתה תנאי הכרחי לפינויי של המוניות ממקו
חנית במש %שני רבות ,ולאפשר למ.ע.צ המש %העבודה לפיתוח הכביש.
)במאמר מוסגר  ג כ %נאלצתי לבלות ביו שישי האחרו ,אל מול זעמ של
עשרות נהגי המוניות החשי כיצד פרנסת מתקפחת(.
 4קבלת תשלו כופר חניה בס $7000 %לתא תנציח את תחנת המוניות במקו
ותקנה לה זכויות ,כאשר לעניות דעתי  הפתרו הנכו הוא התקשרות ע
מקו חניה פרטי ,כגו בקניו הצומת.
 .5א יש הבדל כלכלי בי תשלו כ –  $1000לשנה בגי דמי חניה ל – $7000
כתשלו חד פעמי ,הרי עדיפות היא לתשלו השוט' )והמתעדכ(.
אני רואה את היתרו דווקא בארעיות הפתרו ע"י גביית תשלו יומי ולא חד
פעמי".
הערת הביקורת
אי בתשובה מנכ"ל העירייה מענה לבעיות העיקריות אשר הועלו בהתכתבות זאת ,מעבר
לניתוח הכלכלי שאינו חד משמעי:
-

מת אישור להפעלת עסק ללא מקומות חניה כנדרש וללא תשלו כופר חניה ,דבר
העלול להוות תקדי ג לגבי מקומות אחרי בעיר.

-

מת רשות הפיכת תאי חנייה בחניה ציבורית לצרכי פרטי של תחנת מוניות
פרטית ,במגרש חניה עמוס ביותר היות והוא משרת בשעות היו ה את באי בית
המשפט ,ה באי משרדי מס הכנסה ,ה באי משטרת ישראל ובשעות הערב והלילה
המגרש אמור לשמש מקו חניה ל"אולמי השרו" ,לבאי השמחות המתקיימות בו
)זה היה ההסדר שהוצג ע"י בעלי "אולמי השרו" ,כתנאי לקבלת רשיו עסק(.

-

תמוהה בעיני הביקורת העובדה שבקשתו של מנכ"ל החברה הכלכלית ,ממנה
משתמע כי ישנ "תהיות רבות באשר לניצול נכו של חניו בית המשפט בשעות
קריטיות" לא נלקחה בחשבו והוא לא הוזמ לדיו נוס' בועדת התנועה ,או אצל
מנכ"ל העירייה בטר קבלת ההחלטה הסופית.

-

מבחינה כלכלית היה אפשר לגבות כופר חניה וללא כל קשר להגיע להסדר תשלו
חודשי/שנתי ע תחנת המוניות.
הביקורת מבקשת לציי שעל ידי ההסדר עליו החליט מנכ"ל העירייה ג הופרו תנאי
מת רשיו ע"י משרד התחבורה ,היות ועד כמה שידוע לביקורת אי במקו לא
משרד ,לא שירותי ולא מקו המתנה מוסדר לקהל.

 לדעת הביקורת מת שירותי אזוריי מסוימי )שירות מוניות לכיוו אחד( לא צרי%לבוא על חשבו הרעת השירותי האזוריי האחרי  ,כגו חניה לבאי הסביבה
הנזקקי לשירותי בית המשפט או שירותי משרדי מס הכנסה או משטרת ישראל.

