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 :לכבוד

 גב' מיכל פרנק
 משרד התחבורהמנכ''ל 

   zoberit@mot.gov.il  ;mankal@mot.gov.il באמצעות דוא''ל:

 שלום רב, 

 עדר תחבורה ציבורית בשכונת מעלה ההר בדימונהיה הנדון:

בעיר דימונה.  בעניין מצב התחבורה הציבוריתבעקבות פניות שהתקבלו  ךאנו מתכבדים לפנות אלי

נתוני מסלולי האוטובוס כפי שמפורסמים על ידי מבאגודה לזכויות האזרח ושהתקבלו מהפניות 

רכי התושבים ומערך התחבורה הפנימי בעיר אינו עונה על צ חברת "אגד" ומשרד התחבורה עולה כי

 י שיפורט להלן:פ, כמינימלי תחבורתי ותיר רבים מהם ללא מענהומ

 50,000-המשרתים כוי תחבורה ציבורית פנימיים, וחמישה ק כיום פועליםדימונה בעיר  .1

שני . בנוסף קיימים ישוב למרבית שכונות המגורים בקצותיויומחברים את מרכז ה תושבים

פעמים  4)ים פעמים בודדות ביממה מופעלאשר  ,א5-א ו1קו  –מסלולים אלטרנטיביים 

 .המוקדמות( שעות אחה''צ והערבכיוון הנגדי בבשעות הבוקר וחמש פעמים ב מהשכונות למרכז

לא מגיעה תחבורה ציבורית כלל, למעט קו )הרחוב הראשי "מעלה ההר"(  בעיר הר נוףלשכונת  .2

בשעות  ,אמורכ ,פעמים בודדות ביממה העובר ברחוב הראשי בשכונה ,א1 – אוטובוס יחיד

רכי ולצ ואינה מאפשרת להסתמך עלינמוכה עד כדי כך ש תדירות נסיעת הקו הבוקר והערב.

, מבחינה תחבורתית השכונה מנותקת משאר חלקי העיר כתוצאה מכך .היום יום של התושבים

קילומטר וחצי לכל הפחות רק על מנת להגיע לתחנת ותושביה נאלצים ללכת מרחק של כ

 אוטובוס פעילה. 

עבר גם  ,במשך כל שעות היוםוסדירה  הפועל בעיר בתדירות רגילה ,3בעבר מסלולו של קו   .3

בשכונה זו, אך מסיבה שאינה ברורה, וללא התייעצות עם התושבים, מסלולו של הקו שונה 

 .והוא אינו עובר בשכונת הר נוף כיום

הנדרשים להגיע  נוצר מצב שבו תושביםבעקבות חוסר הנגישות של התחבורה הציבורית בעיר  .4

סוע נאו ל מרחקים ארוכים נאלצים ללכת ברגל לצרכים חיוניים ופעילויות שונותמביתם 

כך למשל, שעות הפעילות של הקו אינן מותאמות להגעה במונית בעלויות גבוהות ובלתי נגישות. 

מתקיימות קייטנות הקיץ בחזרה לשכונת מעלה ההר בשעות סיום שבהן ממסגרות החינוך 

נאלצים לסחוב את  במרכז המסחרית בצהרי היום; תושבים הנדרשים לערוך קניות הפעילו

המצרכים ברגל מרחקים ארוכים על מנת להגיע לביתם; תושבים המגיעים לבנייני המועצה 

בתחבורה לצורך סידורים וקבלת שירותים בשעות הבוקר אינם יכולים לחזור לביתם 

 הציבורית, וכיוצב'.

רך בנגישות לתחבורה ציבורית הוא חיוני ואקוטי עבור אלפי אנשים שאינם כי הצו למותר לציין .5

משפחות המתקיימות  עבור ילדים ובני נוער, ובין היתר ,נוהגים ואינם מחזיקים בכלי רכב פרטי
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הצורך  שאינם יכולים לנהוג. ובעלי מוגבלויות נכיםוכן  קשישיםבעוני ומשפחות ברוכות ילדים, 

שאת באזורים  רובית ,אקוטי בכל מקום בתחבורה שתאפשר עצמאות וניידות לכל הנ''ל הוא

יה אינו מחזיק י, שבהם חלק ניכר מהאוכלוסהנתונים לתנאי מזג אויר קיצוניים םפריפריאליי

 .כלכליות ואחרות ברכב פרטי מסיבות

ד עם מדיניות משרד עדרה של תחבורה ציבורית נגישה אינה עולה בקנה אחיה, יתר על כן .6

התחבורה לעודד שימוש בתחבורה הציבורית והעדפתה על פני שימוש ברכבים פרטיים 

תכנית השקעה רב שנתית לפיתוח  1838החלטת ממשלה מס' בזבזניים ומזהמים )ר' למשל 

 .(2016 באוגוסט 11התחבורה הציבורית, 

עילה לתושבי העיר והשכונה, עדר תחבורה ציבורית ייאל מול הנזק והקושי המשמעותי שגורם ה .7

ניתן היה להאריך את  –פתרון הבעיה הוא נגיש ופשוט ואינו כרוך בהוצאות מרובות. כך למשל 

לרחוב הראשי בהר נוף  ה כך שהקו ייכנסלשכונהפועל בסדירות ומגיע סמוך  5מסלולו של קו 

 .ויספק מענה גם לתושבי שכונה זו. מדובר בהארכת המסלול במספר דקות בלבד

לפיכך,  .פניות כמה מהתושבות לגורמים בכירים בעירייה בעניין זה טרם הובילו למציאת פתרון .8

מסלולי הקווים הפנימיים הפועלים בעיר דימונה כך שקווי  עדכוןלפעול בהקדם ל ךנבקש

ולשירותים למוסדות  , לרבות שכונת הר נוף,האוטובוס יחברו את כל השכונות והאזורים

 .באופן סדיר וקבוע, בכל שעות היום בעיר זורי המסחר והתעסוקהלאכן והציבוריים 

 בכבוד רב ובברכה,

 עו''ד ר,רעות שאע
 לזכויות האזרח בישראל  האגודה

 

 העתקים: 
 pniotcrm@mot.gov.ilהרשות הלאומית לתחבורה ציבורית: 

 Mayor@dimona.muni.il ;etina@dimona.muni.il: דימונה העיר שראמר בני ביטון 
 ariellalush@dimona.muni.il  ;brurya@dimona.muni.ilמר אריאל ללוש סגן ראש העיר דימונה:
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