
  / אורי אליצור המאפיונר הזה הוא אני

יש דבר יעיל מאוד ופשוט מאוד שאפשר לעשות נגד הקטל בדרכים. לא עושים אותו 

כולנו במידה  –משום שכולנו מחוקקים, שופטים, מחנכים ומעצבי דעת הקהל 

  מסוימת מין מאפיה של נהגים עבריינים.

  

אחד שמעתי ברדיו בתוך כדי  את הידיעה על שלוש תאונות דרכים מחרידות ביום

נהיגה. כמו מאות אלפי מאזינים אחרים אמרתי לנוסעים אתי שזה איום ונורא 

נסבל, ושמוכרח להיות משהו שאפשר לעשות. במכונית שלי, כמו במקומות -ובלתי

רבים אחרים בארץ, התפתח מיד הוויכוח הידוע אם עיקר העניין הוא בחינוך 

  בעונשים קלים מדי לנהגים שעשו תאונות. ובהסברה, בתשתיות לקויות או

  

ואני, בתוך כדי הדיון המעניין, עקפתי טור של חמש מכוניות, הצלחתי להחזיר 

למקומו נהג חצוף שניסה להתפרץ על חשבוני לנתיב שלי, ולקראת "ירוק" מהבהב 

  מרחוק האצתי את הרכב להספיק לעבור שתי שניות אחרי ה"צהוב".

, אמר מישהו 90טור המכוניות התחיל להזדחל במהירות של אחרי הרמזור, כיוון ש

שיש, כנראה, ניידת בהמשך הכביש, וחזר לדון בעניין התאונות המחרידות. וכל 

  הסיפור הזה אמת. 

  

צריך אומץ להודות שהתאונות לא באמת מחרידות אותנו. התמונות הנוראות 

ת את הרגלי הנהיגה בעיתונים והסטטיסטיקה האיומה ברדיו לא גורמות לנו לשנו

שלנו אפילו לרגע. מה שכן גורם לנו לשנות את הרגלינו הוא האור הכחול המהבהב 

בהמשך הכביש. האם ייתכן שאנחנו פוחדים מהמשטרה יותר משאנחנו פוחדים 

נמצא המפתח. נגד פחד המוות יש לנו מין מנגנון  מהמוות? נרֶאה לי שבשאלה הזאת

הגנה של "לי זה לא יקרה", ואין לנו מנגנון כזה נגד פחד הניידת. אם סכנת המוות 

אינה מרתיעה אותי, לא ירתיע אותי העונש שקיבל הנהג אחרי התאונה. לי הרי לא 

הססמה תקרה תאונה. אם התמונה האיומה בעיתון אינה משפיעה עליי, איך תשפיע 

  החביבה של הִמנהל לחינוך בדרכים? 

  

לעומת זאת ישפיע עלינו מאוד אם נקרא בעיתון על נהג שעקף עקיפה מסוכנת, ושום 

דבר לא קרה, אבל "הורידו" אותו מהכביש לחמש שנים. זה הרי בהחלט יכול 
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לקרות גם לנו. כאשר נדע שאם שותים, לא נוהגים עשר שנים, לא יצטרכו לספר לנו 

ורים חינוכיים על ההוא שנוהג לשם, ועל ההיא שנוהגת בחזרה. פשוט אף אחד סיפ

  לא ינהג אחרי שתי פחיות בירה.

  

אבל למי יש אומץ לעשות את זה. רחמנות על הילד המסכן, רק עכשיו הוא קיבל 

רישיון, והוא בסך הכול השתובב קצת ולא גרם שום נזק. אימא שלו תבוא לבכות 

ם הילד של השופט מפעם לפעם "גונב" רמזור או שותה פחית. אצל השופט, והרי ג

גם שום פוליטיקאי לא יעז לחוקק חוק כזה, ושום שדולה לא תילחם למענו, שהרי 

נהג שלא עשה תאונה ולא גרם נזק, רק עבר איזו עברה.  –הנהג הזה יכול להיות אני 

קודות, אבל לא אפשר לקנוס אותו, אפשר לנזוף בו, אפשר אפילו לרשום לו שתי נ

  רחמנות. –להוריד אותו מהכביש 
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