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השבוע התבשרנו על יוזמת אכיפה חדשה ודרקונית של אג התנועה במשטרה ,הפרקליטות
והכנסת ,שמטרתה לשלול רישיונות אוטומטית לתקופות ממושכות ,להגדיל משמעותית את
הענישה על שורה של עבירות ועוד כהנה וכהנה חוקי טוטליטריי.
כמעט במקביל יתחילו לפעול בינואר עשרות מצלמות מהירות ורמזור חדשות ,שיגדילו בקצב
מזורז את מכסת נקודות החובה ברישיו לעבר השלילה/ענישה המשודרגת .בקיצור ,מהל! משולב
לתפארת.
נדגיש מראש כי על הכוונת על מציבי המערכת לא נמצאי רק עברייני כבדי ורוצחי על
גלגלי ,אלא בעיקר הרבה נהגי נורמטיביי ,שנוהגי כיו לפי כל חוקי ההישרדות המעשיי
המקובלי בכבישי ישראל .אלה ייצרו את עיקר ההכנסות מקנסות שיזרמו לקופת האוצר.
לפיכ! ,החל מינואר יצטרכו נהגי רבי לסגל לעצמ חוקי הישרדות חדשי .כשירות לקוראינו
מוגשי כא כמה טיפי להסתגלות אל מערכת האכיפה החדשה.
על כביש ישר ב  120קמ"ש ללא כל מאמ $מורגש או נשמע .מכיוו שזו כמעט מהירות נורמטיבית
ולא מודעת בכבישי המהירי ,כא נמצא הכס הגדול של הוגי המערכת.
אז מה עושי? חלק מכלי הרכב מצוידי כיו במגבילי מהירות אלקטרוניי .אלה שלא ,יכולי
לרכוש  GPSפשוט ולהשתמש בפונקציית ההתרעה הקולית שמובנית לתו! כל מערכת כזו כדי
לתכנת אזהרת חציית מהירות.
אל תסמכו על הנהג שלפניכ
בכבישי מועדי להתקנת מצלמות ,נהגי רבי בוני על כ! שא לפניה נוסע נהג מהיר יותר,
הוא יילכד במקומ .אלא שהמערכת החדשה מסוגלת לצל תמונות בהפרשי של פחות משנייה
די והותר ללכוד את כל הנהגי בטור אחד ומסוגלת ללכוד אפילו שני נהגי שנוסעי זה לצד
לזה על כביש רב מסלולי .בקיצור ,לא לבנות על אחרי.
נהיגת לילה
המצלמות החדשות מסוגלות לצל בכל תנאי התאורה ובכל מזג אוויר .אנחנו עדיי לא יודעי
א אכ המשטרה תחליט להפעיל אות על ההתחלה ג בלילה ,אול זהו מוקד סיכו מרכזי
לנהגי ליליי ,שאינ מודעי למיקומ של המצלמות ומתקשי לראות אות בשל התאורה
הבעייתית .הפתרו  :מערכת ניווט.
מצלמות רמזור
כל מצלמות הרמזור יפעלו ג כמצלמות מהירות .במילי אחרות ,א אתה נהג שלא מעלה על
דעתו להיכנס לרמזור באור אדו ,אבל נוהג ללחו $על הגז כשאתה רואה אור ירוק מלפני
בצומת פנוי לחלוטי אכלת אותה .די לחצות צומת מהיר ב  70קמ"ש כדי לספוג  8נקודות ו 750
שקל אפילו א האור ירוק לחלוטי .

