לבקשת ראש העיר ,הופסקה הכריזה בערבית
באוטובוסים בבאר שבע
במשרד התחבורה טוענים כי נענו לבקשת ראש העיר ,שקיבל תלונות רבות מנוסעים .בעירייה
אומרים" :כשתיושם כריזה דו לשונית בכל ישראל ,היא תיושם גם בבאר שבע"
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חברת "דן באר שבע" הפסיקה היום )שלישי( את הכריזה בערבית באוטובוסים בעיר בהוראת משרד
התחבורה ולבקשת ראש העיר ,רוביק דנילוביץ' .לדברי המשרד ,הכריזה הוסרה בעקבות פנייתו של
ראש העיר באר שבע לאחר שקיבל תלונות רבות מצד נוסעים בעיר.
מעיריית באר שבע נמסר בתגובה כי ״בהתאם לתגובת משרד התחבורה לגבי כריזה דו לשונית,
לכשתיושם בכל רחבי מדינת ישראל ,היא תיושם גם בעיר בארשבע״ .יצויין כי ברכבת הקלה
בירושלים ישנה כריזה בערבית ,בנוסף לאנגלית ועברית.
דובר העירייה ,אמנון יוסף ,אמר ל"הארץ" כי העירייה אינה פנתה למשרד התחבורה על מנת להוריד
אלא על מנת לבדוק .יוסף מצביע על תגובה מוקדמת יותר שהופצה על ידי משרד התחבורה ,ובין
היתר פורסמה בערוץ  ,2לפיה הכריזה הופעלה טרם זמנה .רוביק דנילוביץ' פרסם בדף הפייסבוק שלו
דברים ברוח דומה.
החברה החלה להפעיל את התחבורה הציבורית בעיר בשבוע שעבר .על האוטובוסים של החברה
מופיע מסלול הקו על גבי שלט אלקטרוני בכתוביות מתחלפות בעברית ובערבית .בנוסף ,מערכת
הכריזה באוטובוס פעלה בערבית נוסף לעברית.
בתחילת השבוע החלו חלק מתושבי העיר למתוח ביקורת על כך ברשתות החברתיות .תושבת העיר
שרונה טל כתבה שלשום בקבוצת הפייסבוק "באר שבע ביחד" כי שלחה מכתב לדנילוביץ' בו היא
מתלוננת על הכריזה בערבית" .ישנו דבר אחד שצורם באוזן וצורם בעין" ,כתבה טל" .הכריזה בערבית
כאילו השפה הערבית הוכתרה כשפה בינלאומית .ובנוסף הכיתוב בערבית .אני לא פונה אליך ממקום
גיזעני אבל בהחלט פונה אליך כתושבת העיר הזאת ,העיר באר שבע לא עיר ערבית לכל הדעות,
גרים כאן רוסים ,אתיופים ,גרוזינים ,רומנים ,מרוקאים ועוד" .תושב נוסף ,דקל הלל ,כתב בקבוצה כי
"מאז שדן נכנס לתחבורה הציבורית הוא מפעיל גם שילוט בשפה הערבית .רק לי זה מפריע וזה נראה
כאילו אני גר בחברון?".
אורטל פרלמן שמואלי ,חברת מועצת העיר מטעם מפלגת הליכוד אומרת כי "כמי ששייכת למחנה
הלאומי אני חושב שכיתוב וכריזה לא פוגע בזהות הלאומית שלי .ישנן אוכלוסיות שונות ומגוונות
בחברה ,רובן מעוניינות להשתלב ולהוות חלק אינטגרלי מהחברה ,עלינו לעשות הכול בכדי ליצור
חברה שתדע להכיל את כל המגזרים והזהויות השונות".
ח"כ תמר זנדברג )מרצ( הגישה שאילתה בעל פה לשר התחבורה ומסרה בתגובה כי "מדהים כיצד
הגזענות עולה על פני השטח בכזאת קלות ,אותה גזענות שהייתה פעם סמויה צפה בשיא צחנתה.
הסיבות הן רבות אבל אחת המרכזיות שבהן היא שיתוף הפעולה עם הגזענות הזאת .במקום

שהעירייה ומשרד התחבורה יראו עמוד שדרה מול התלונות הגזעניות ויגיגו להם פשוט להתמודד ,הם
הוכיחו שבישראל של  ,2016מי שצועק בגזענות ובאלימות מנצח .ההתקפלות של העירייה ומשרד
התחבורה היא מביכה ומביעה זלזול עמוק ב 20%מאוכלוסיות מדינת ישראל ובציבור ענק שיודר
משירות התחבורה הציבורית".
ממשרד התחבורה נמסר כי "הכריזה בערבית באוטובוסים העירוניים בבאר שבע הוסרה בעקבות
פניית ראש העיר באר שבע לאחר שקיבל תלונות רבות של נוסעים שביקשו להסיר את הכריזה.
הוחלט כי הנושא ייבחן בהמשך .יצויין כי הפעלת מערך התחבורה הציבורית החדש בבאר שבע
התבצעה ומתבצעת בתאום מלא עם ראש העיר".
מ"דן באר שבע" ,נמסר כי "הפנייה למשרד התחבורה בנושא תלונות על הכריזה בשפה הערבית
הייתה של העירייה ולא של דן באר שבע".
עו"ד שדא עאמר מהאגודה לזכויות האזרח פנתה למשרד התחבורה בדרישה להחזיר את הכריזה
בערבית" :מדובר בהחלטה פסולה ולא חוקית ,המדירה ציבור שלם ופוגעת בזכותו הבסיסית לשוויון.
התחבורה הציבורית בבאר שבע משמשת אלפי ערבים הגרים ומבקרים בעיר ,ומשרד החבורה צריך
לתקן מיד את המצב ולהורות על הפעלה מחדש של הכריזה בערבית באוטובוסים".

