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 ד  ח  ו  ף

 2020 ביולי 13
 לכבוד

 עופר מלכה
 מנכ"ל משרד התחבורה

 בדואר אלקטרוני

 שלום רב, 

 התחבורה הציבורית בכפר עקבמיידי של  חידוש  הנדון:

שכונה פלסטינית כפר עקב, התחבורה הציבורית בפעילות אנו פונים אליך בבקשה לחדש לאלתר את 

לפרוץ משבר , אשר פסקה סמוך שטחה המוניציפלי של ירושליםמעבר לחומת ההפרדה בהממוקמת 

שנסע בשכונה הותירה עשרות אלפי היחיד . החלטת משרד החבורה על הפסקת קו האוטובוס הקורונה

 מפורט להלן: כלעיסוק שלהם, והוהנועה תוך פגיעה קשה בחופש התללא תחבורה ציבורית, בני אדם 

אלף תושבים ישראלים מתגוררים בכפר עקב, שכונה הממוקמת בצפון ירושלים מעבר  70-כ .1

עובדים בירושלים, לומדים בה ונזקקים רבבות מתוכם  .חומת ההפרדהמחסום קלנדיה ולל

 לשירותיה על  בסיס יומיומי.

שמפעילה חברת , 218ונה קו אוטובוס מספר עד לפרוץ משבר הקורונה שירת את תושבי השכ .2

דרך קו זה יוצא מהתחנה המרכזית ב. , זכיינית משרד התחבורהרמאללה-האוטובוסים ירושלים

עובר בשייח ג'ראח והמטה הארצי, חולף על פני הגבעה הצרפתית, נוה יעקב, ובית חנינא, שכם, 

, יוצא אורכוכל ל ב ואוסף נוסעים, נכנס לכפר עקעובר את מחסום קלנדיהממשיך צפונה לעטרות, 

 אף בדרכו חזרה. ומסלול ומהמחסום וממשיך לרמאללה. זה

לכך ה מאוד ובהתאם ובשכונה, הביקוש לו גבנוסע היחיד ש בורה הציבוריתבשל היותו קו התח .3

נכנס לכפר מספר פעמים בשעה, ותושבים מדווחים על צפיפות נוסעים גבוהה  218קו תדירותו. 

 בו.

אלא שסמוך לפרוץ משבר הקורונה הופסקה כניסת האוטובוס לכפר. מבדיקה שערכנו עם מנכ"ל  .4

חברת האוטובוסים ירושלים רמאללה, מוהנד אבו אחמד, עלה כי משרד התחבורה הורה לחברה 

הקו. הנחיה תמוהה זו הותירה עשרת אלפי תושבים המתגוררים בכפר עקב פעילות להפסיק את 

ת למרות הצורך הקריטי בה. כתוצאה מכך, נאלצים התושבים לקחת מונית ללא תחבורה ציבורי

ירושלים, להתחנן למהשכונה אל מחסום קלנדיה שלצדו חולפים אוטובוסים שונים הנוסעים 

שכנים ולקרובים שיסיעו אותם למחסום, לתפוס טרמפים או לפסוע ברגל מרחק ללחברים, 

  ללא מדרכות.כמעט תשתיות  תשעשוי לעלות על שני קילומטר, בשכונה רעוע
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. מי שהצליחו לפלס את הציבורית התחבורהשל הנזקקים לשירותי  בכך לא תמה מסכת התלאות .5

מרובה מדרגות, ולפסוע  לעלות על גשר הולכי רגלנאלצים מחסום כניסה לכפר ולדרכם עד ל

מוגבלויות, למשפחות עם במסלול ארוך עד לצדו השני. זה אינו פתרון לאנשים מבוגרים, לבעלי 

 ילדים ולנשים עם עגלות.

 הפסקתוהודעה על גדיעת התחבורה הציבורית בשכונה, על התראה תושבי כפר עקב לא קיבלו כל  .6

באתר החברה. עם זאת,  עיון באתר  המופיע החלופות לו, ככל שקיימות כאלה כלל, אף אינהקו ו

אף שפעילותו פסקה ככל הנראה זאת , 278נוסף, מגלה כי לכאורה פועל  בכפר עקב קו אוטובוס זה 

 זמן רב לפני פרוץ משבר הקורונה.

מענה בכפר עקב, ולהותרתם של עשרת אלפי בני אדם ללא נסיעת האוטובוסים הטעמים להפסקת  .7

אינם ברורים, ופוגעים אנושות בחופש התנועה שלהם, ביכולתם להגיע לעבודה תחבורתית נגיש, 

דות חינוך בזמני פעילותם, לקבל שירותים רפואיים ולצרוך שירותים וממנה, להתייצב במוס

שונים שמספקת להם ירושלים. גם אם נדרשה הפסקת הנסיעה לרמאללה בשל פרוץ הנגיף 

בשטחה כאמור אין כל הצדקה לחיסול הקו כולו ולהשארתו של כפר עקב, המצוי והתפשטותו, 

 ורה ציבורית.ללא תחבושל תושביו המוניציפאלי של ירושלים, 

 218קו שבת בין אם בהציבורית לשכונה ההתחבורה שירותי אלתר את בשל האמור לעיל נבקשכם לחדש ל

 ובין בכל דרך אחרת. 278ש פעילותו של קו ואמצעות חיד, בין בסלולואו חלקים ממ

  נודה להתייחסותכם הדחופה.

 ד רב ובברכה,ובכב

  
 טל חסין, עו"ד

 ד אבו אחמד, מנכ"ל חברת האוטובוסים ירושלים רמאללההנהעתק: מו


