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1. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (זמזמים לעיוורים), התשס"ט-2009


חמד עמאר:

	 אנחנו פותחים את דיוני ועדת הכלכלה. על סדר-היום: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (זמזמים לעיוורים).

הממשלה ביקשה שיהיה תיאום, ביקשה שבקריאה הטרומית חודשיים זמן לחכות כדי לקדם את הצעת החוק.

דן אורן:
תקנות לפי חוק שוויון

חמד עמאר:


אם אני לא טועה, אנחנו כבר שנה וחצי אחרי. הממשלה ביקשה חודשיים ואנחנו שנה וחצי לכן אני חושב שבקשת הממשלה קוימה מעבר לזמן הדרוש. הצעת החוק הזאת באה לעזור לאנשים עיוורים, לאנשים עם מוגבלויות. איש עיוור צריך לחצות את הכביש בבטחחה. אנחנו רואים. כשאני מדבר על מעברי חצייה, הנושא יכול לעזור לא רק לעיוור. הוא יכול לעזור גם לאדם שרואה, הוא יכול לעזור לילד שרוצה לחצות את הכביש. הוא יכול, לעצור ולהסתכל.

אני חושב שהנושא הזה חשוב מאוד. אולי כך נוכל להילחם בתופעה של תאונות דרכים. 

הסתובבתי הרבה בעולם וראיתי את זה בהרבה מדינות בעולם. בהרבה מדינות בעולם זה נמצא. תאמינו לי, רציתי לחצות את הכביש, לא שמתי לב ואז הזמזמם התריע בפני. לכן אני אומר, הנושא של הזמזם זה לא רק לעיוורים ולכבדי ראייה זה יכול לעזור לכולם.

לכן אני מביא את זה היום להכנה לקריאה ראשונה. אני מקווה שנוכל לסיים היום.
נשמע את ההערות ואחרי זה נעבור להקריאה. 


טל לב:
אני יועצת נגישות, אני כבדת ראייה שלא מלידה. הסיפור שלי התחיל לפני 12 שנה. אני נעה בכל. אני דוקטורנטית לתקשורת וניהול. היום בעלותי לירושלים אני מגיעה לצומת מאוד מרכזית בתל-אביב שנקראת צומת ארלזרוב. בצומת הזאת אין. אני לא צוחקת איתכם. לא תמיד תמצא לידי אדם. לפעמים מצפצפת מכונית. אז הרמזור יכול . לחילופין, כשאני מגיעה לתחנה המרכזית בירושלים יש זמזמים ביצירה מהתחנה. זה הרבה יותר נוח, הרבה יותר נעים. אני מרגישה הרבה יותר נעים.

אני מדברת פה לא רק על מעבר של כביש אלא גם אוריינטציה. בערים מסוימות יש זמזמים שאומרים היכן אני נמצאת מבחינת המיקום. לראייה נוספת הזמזמים האלה מתאימים גם לאנשים מבוגרים שמן הסתם יש להםבעיות. למעשה אנחנו מדברים על כלל האוכלוסייה. ברור לי וידוע לי שמדובר בעלות גבוהה ואי-אפשר לשים את הזמזם בכל רמזור. אבל בהחלט בצמתים מרכזיים, כמו זה שציינתי, יש את המקום וזה תנאי מכריע. כפי שציינת זה כבר קיים בערים בעולם כמו בגרמניה, באנגליה.

אני מוכרחה. יש עיריות שמורידות את הווליום של הזמזמם. גם לזה יש פיתרון. כמו שלט שאני נושאת בידו, על מנת שאוכל להפעיל אותו. אנחנו בהחלט מיישמים פה הלכה למשה נושא 

ראובן ברון, אני גם מייצג את המרכז לעיוור. אני מחבק את המגישים.
רציתי להעיר משהו קטן כמבוא. עיוורים זאת קבוצה שמתחלקת לאנשים שלא רואים בכלל ואנשים עם שרידי ראייה. אדם עיוור שרוצה לחצות את הכביש בדרך-כלל מקשיב, הוא לומד את זכות הדרך, האם יש לו זכות או אין לו זכות. אדם עם שדה ראייה ועל פי זה הוא לומד את זכות הדר. למה אני אומר את זה? אני רוצה להדים שחצייה של כביש, היא הרבה יותר בטוחה מאשר במקרה שבו יש . כיוון שבמקרים האלה, כאשר אין רמזור הנהגים שמים יותר לב לאנשים שרוצים לעבור. ברגע שמגיעים לצומת מרומזר, . כשישנו אור ירוק לנהג בצומת הנהג רץ קדימה. במקרה הטוב מעייניו נתונים לזה שמישהו. 

אם כבר יש רמזור מדובר בדרך כלל . בדרך כלל גם התנועה שם הרבה יותר מהירה. אם לוקחים אדם שבא לצומת, הוא לא רואה את זכות הדרך, הוא לא רואה את האור ואז הוא מקשיב. יכולים להגיע, הוא שומע את השקט ומניח שזכות, ואז הוא מגיע למצב של חצי התאבדות.

אני מקשה עוד יותר. הוא עומד במעבר חצייה, הוא מתחיל לחצות אבל אז מסתבר שדווקא בנתיב המר7וחק . 

מיכל צברי-דוד:

בימים אלה, משרד הפנים מקדם תקנות שוויון זכויות. זה בעצם תקנות שעוסקות מכוח , בכלל הנושאים שעוסקים בהנגשת הדרכים. רמזור השמע מהווה פרק קטן בכל התקנות. עוד מעט אפיץ את הטיוטה. להראות את הרצינות בזה שהתקנות עומדות באמת לצאת. ההליך עומד להסתיים, אנחנו מתכוון למסור אותם לאישור של ועדת העבודה של הכנסת. בעצם בכל רמזור ולא בכל מעבר חציה, יותקן גם רמזור שמע. הותקן גם תקן ישראל לעניין. 

התקנות האלה קובעות בעצם סעיפי תחולה רכבים על פי סעיף התחולה. אנחנו עומדים בתקנות על פי ההוראות שקבע המחוקק. 

שר הפנים הדגיש את החשיבות בקידום התקנות. הסיבה שהתקנות מתעכבות. הוא היה שותף מלא להתקנתם ולניסוח שלהם. הוא עדיין מצא לנכון . 

לכן עוד שבוע תיקבע ישיבה במשרד הפנים עם משרד התחבורה. השר דרש שהישיבה תקוים בהקדם. במידה ומשרד התחבורה בסופו של יום לא יסכים לטיוטה, מאחר ואלה תקנות שנדרשות להתייעצות עם שר התחבורה, שר הפנים כן יפעל לקידום התקנות האלה. 

אני אבקש, אם הוועדה תסכים, שהוועדה לא תצביע על התקנות אלא תמתין 30 יום.

חמד עמאר:

	 אנחנו לא נסכים לחכות. אנחנו לא הבאנו את זה. כדי להביא את זה לוועדה. אני אומר לך שחבל שלא הבאנו את זה לפני שנה. אנחנו לא נעצור. אין שום התגשות בין קידום הצעת החוק. ברגע שתציגו את התקנות, אנחנו יכולים להתקדם יחד. בינתיים אנחנו מצביעים להכנה לקריאה ראשונה היום.

מיכל צברי-דוד:

ניר ימין:

שאלה לעורכת דין צברי. מה הדד ליין. מתי.

מיכל צברי-דוד:

חמד עמאר:

	 יש להם עוד ישיבה עם משרד התחבורה. זה יכול לקחת חצי שנה עד שנה. לפי קצב

ניר ימין:
והם מתחייבים שגם אם התקנות ש,  הם יתחייבו להעביר אותן חרף התנגדות משרד התחבורה. 

מיכל צברי-דוד:
הוגש אפילו בג"מ כנגד המדינה, על כך שטרם התקינו חלק מהתקנות לעניין הנגישות. הראנו לבית המשפט העליון את המורכבות של הסוגיה והראנו את הנוסח של הטיוטה. בית המשפט העליון השתכנע שיש . 

לאה ורון:
בית המשפט קצב זמן עד אוקטובר 2011.

מיכל צברי-דוד:

חמד עמאר:

ניר ימין:

חמד עמאר:

	
ניר ימין:

מיכל צברי-דוד:

מקובל.

דן אורן:
אני עוסק בזכויות של אנשים עם מוגבלות במשרד מזה שנים רבות ומעורב בכל החקיקה בנושא. שורה תחתונה, אני חושב כפי שאמרה חברתי, שהצעת אדוני היושב ראש היא הצעה שיש בה כדי לקדם את הנושא והיא הצעה שעושה צדק עם כל הגורמים וגם עם הנושא. אם כבר מקיימים דיון אני רוצה ברשותכם לומר שניים שלושה משפטים דווקא על החשיבות של הסדרת הנושא במסגרת חוק שויון לאנשים עם מוגבלות. ציינו פה מדינות אחרות. בהתאם למגמה עולמית ובמסגרת מהפכה חברתית ומשפטית בכל העולם של שוויו זכויות לאנשים עם מוגבלות. אחד הסממנים של המהפכה הזאת היא שבמקום שיתייחסו לאנשים עם מוגבלות כאנשים מסכנים כאיזו טובהוחסד אז פה ושם המחוקק , בא המחוקק ואומר שיש זכות לנגישות לגבי כלל השירותים והמקומות שמיועדים לציבור ובמסגרתם גם הנושא הזה של הרמזורים. לכן מהפן העקרוני של הזכויות של אנשים עם מוגבלות, ובלבד שזה לא יעכב את הנושא עצמו – כמובן שהכול נבחן במדד של המציאות של החיים והמציאות של אנשים עם מוגבלות, אבל כעיקרון. המכשיר של תקנות וא גם כן מכשיר שהוא יותר מתאים כי זה . כפי שציינה חברתי, כיוון שיש פיגור מאוד רציני בהתקנת התקנות השונות מכוח חוק השוויון . 

חמד עמאר:

	 נכון.

ניר ימין:

חמד עמאר:

	 אנחנו ניקח את 10 לאוקטובר ועד אז לפרסם את התקנות. אם לא יביאו את זה עד ל-10 באוקטובר אנחנו נפרדם.

ניר ימין:

חמד עמאר:

	 המושב מתחיל ב-25.10. 

ניר ימין:

לאה ורון:

ניר ניר ימין:

אם עד 1.11 תפורסם הצעת החוק לקריאה ראשונה. 

אופיר כהן:

אני היועץ המשפטי של המרכז לשלטון מקומי. בדרך כלל אנחנו נתפסים כיללנים בשער אבל זה לא המקרה. אנחנו חושבים שבמקום שישנה הצעתחוק שבאה להיטיב ולהקל על ציבור שזקוק לאותם זמזמים ואין עורר בחשיבות, יש גם מקום, של משרד התחבורה. אני חושב שלפחות סביב השולחן הזה יש הסכמה גורפת לגבי חשיבות הזמזמים האלה.

פעם נוספת זה העניין של ההיוועצות. בנוסח הנוכחי של ההצעה שקובעת שיותקן זמזמם כזה על כל רמזור, אני חושב שבנוסח הזה זה גורף מידי. ישנו מקום לקיום היוועצות.

חמד עמאר:

אופיר כהן:
איך שתרצו. 

חמד עמאר:

	 בדקתם עלות

אופיר כהן:

בין 2,000 ל-3,000 לכל עמוד לא כולל אחזקה. 

חמד עמאר:

אופיר כהן:
ישנן רשויות שיכול ויעמדו . אבל ישנן רשויות שלא מסוגלות . מכאן ועד התקנה של זמזמים יש מרחק. לכן אני אומר שצריך לעשות את זה בצורה מושכלת. אם ישנה אפשרות לתת את הדעת שבמקום מסוים חשוב יותר, 

חמד עמאר:

	 אנחנו ניכנס להקראה

אופיר כהן:

כיום כל רמזור חדש שמותקן מותקן כבר עם זמזמם. לגבי

דן אורן:

ניר ימין:

חמד עמאר:

	 נתחיל בהקראה.

ניר ימין:

אחת הבעיות המרכזיות שיש בנוסח שמופיע כעת זה שלא ברור מה סוג הזמזמים שכל רשות מקומית צריכה להתקין. הנוסח מאוד פתוח בנושא הזה ולפיו כל רשות מקומית יכולה לבחור כל התקן להשמעת אות קולי לבחירתה בתנאי שהיא תתייעץ.

אפשרות אחת שהיא אפשרות מאוד לא טובה היא להגיד  - מניסיוני, להגיד באופן מפורש. זה לא נעשה בחוק אלא מאחר שהרבה פעמים ההצעות שעולות זה לאמץ תקן שפורסם. הבעיות

חמד עמאר:

	 הבנו שיש תקן ישראלי בנושא.

ניר ימין:

חמד עמאר:

	 מי אמור לקבוע

דן אורן:
משרד הפנים.

ניר ימין:

עוזר של חמד עמאר:

דן אורן:
הצעת החוק 

אופיר כהן:
מה לגבי רמזורים מהבהבים?

חמד עמאר:

ניר ימין:

ההתייעצות היא לגבי סוג הזמזמים.

ערן תמיר:

ניר ניר ימין:

מה ההצעה?


ערן תמיר:

ניר ימין:

טל לב:

חמד עמאר:

ערן תמיר:

ניר ימין:

בשנה הראשונה תהיה פריסה של 20% ובכל שנה מדרגה של 20%.

דן אורן:

אם מסכמים פה את העקרונות כיוון שאין נוסח לפנינו, הייתי מציע שהוועדה תסמיך את היועץ המשפטי יחד עם מי שהוא רואה לנכון לנסח את ההצעה. 

ניר ימין:

הבנתי. 

דן אורן:
צריך לגזור את זה מתאריך היעד.

לאה ורון:

חמד עמאר:

	 זה יהיה הבדל בין . אני מוכן לקבל את זה.

דן אורן:

חמד עמאר:

דן אורן:


ערן:

בתוך 

מיכל צברי:
בכל מקרה תאריך היעד הוא 2018. 

ערן אמיר:

חמד עמאר:

ערן אמיר:

ניר ימין:

לאה ורון:

ניר ניר ימין:

אפשר לכתוב מיום 

ערן טמיר:


חמד עמאר:

	 אני מבטיח לך שלא.

ערן טמיר:

ניר ימין:


ערן אמיר:

ניר ניר ימין:

ערן טמיר:

חמד עמאר:

	 לגבי זה כבר הסכמנו.

ערן טמיר:



ניר ימין:

אפשר לכתוב בחוק שהתקן

ערן טמיר:

כן. ואם אין פרסום

חמד עמאר:

	 אפשר להתקדם?

ניר ימין:

מיכל צברי:

עמי רוטמן:
רשות תמרור מקומית.

מיכל צברי:

דן אורן:

לאה ורון:

דן אורן:

לאה ורון:

דן אורן:

לאה ורון:
זאת אפשרות אחת. 

דן אורן:

לאה ורון:

דן אורן:

חמד עמאר:

ניר ניר ימין:
צריך להביא נוסח יותר מגובש. 

חמד עמאר:

ניר ימין:

חמד עמאר:

דן אורן:
ממילא נצטרך לשבת איתך.

ניר ניר ימין:

הכוונה היא שהנוסח מטעם משרדי הממשלה יהיה נוסח אחד 

דן אורן:

לאה ורון:
אנחנו מודים לך מאוד.

חמד עמאר:

	 סיכמנו שהיועץ המשפטי של משרד המשפטים יעביר לנו את עמדת הממשלה ובייעוץ המשפטי של הוועדה יתאים נוסח שנביא אותו לדיון מייד עם פתיחת המושב. 

ננעלה בשעה 11:35


