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וכולנוהתאונה,אחריחודשים"עשרה

שניצלנואמרוהרופאיםמטופלים.עדיין

בברךקרעלייש׳הגומל׳.ושנתפללבנס

גל־כיסאעלבעליהשדרה,בעמודוסדק

גלים,
$TS1$,גלגלים$TS1$

$DN2$,גלגלים$DN2$השד־ועמודהברכייםלונפגעוכי

רה,

$TS1$,השדרה$TS1$

$DN2$,השדרה$DN2$לעבורצריךוהואבבטןבקעגםלויש
ונימולדיסקפריצתישלמעייןניתוח.

הת־בפוסט־טראומה,ונהוראיברגליים,

קפי

$TS1$התקפי$TS1$

$DN2$התקפי$DN2$,אניככה.כולנובלילות.סיוטיםבכי

מולהאלההקשותהתמונותעםישנה

איתן".וקמההעיניים
שלכם?הכעסמופנהלמי

מטפלתשלאלממשלהלמדינה,"גם

ובליחד־נתיבישהואהזה,המסוכןבכביש

ובבתמלוכדת,משפחההיינוהפרדה.גדר

כלנעלמה.שלנוהחייםשמחתכלאחת

שלו".בטראומהמאזעסוקמאיתנואחד

הארוךהכבישאוליהוא90כביש
עדממטולהק"מ478.7במדינהביותר

גםהואשלוהדרומיהמקטעאבלאילת

רקכואבים:הנתוניםבה.המסוכניםאחד
לאילת,הערבהצומתשביןהק"מב־071
איש81האחרוניםהעשוריםבשנינהרגו

ואישה.

הד־בחלקהתרחשו2022מתחילת

רומי

$TS1$הדרומי$TS1$

$DN2$הדרומי$DN2$מתוכןתאונות,שבע90כביששל
כולןהרוגיםשישהעםקטלניותשלוש
תאונותשתיועודחזיתיותתאונות

מהןאחתפצועים.חמישהעםקשות
נהרגוובהכשבועיים,לפניבשבתהייתה

ביניהםאנשים,ארבעהפארןלגשרסמוך

לפניעודזה.16בתונערהארבעבןילד

יולי־אוגו־הבוערתהתיירותשבעונת

סט

$TS1$יוליאוגוסט$TS1$

$DN2$יוליאוגוסט$DN2$אלפיהזההמסוכןהכבישעלעולות

אובאילת,לנופששנוסעותמשפחות

המדממיםהנתוניםצפונה.ממנהשבות

ה"תאונותאתשסופריםלפניגםהםהללו

בפציעותמסתיימותאחתשלאהקלות",

עצום.כלכליובנזקמשפחותשמחרבות

מה־אחוז61הכנסת,שלמחקרדוחלפי

תאונות

$TS1$מהתאונות$TS1$

$DN2$מהתאונות$DN2$90בכביש"קלות"המוגדרות

לפניהאחרוניםהק"מב־06מתרחשות

תחבורהשרוכלממשלהכלכמעטאילת.

הנוכחיתכוללהאחרוניםבעשורים

לתמרר,להרחיב,לתקן,לשפר,הבטיחו
הכ־ושובהקיץ,מגיעשובואזלרמזר

ביש

$TS1$הכביש$TS1$

$DN2$הכביש$DN2$דמים.מחירגובה

הק"מכ־002ביןלמסעיצאנוהשבוע
התב־מידכמעטדרום.90כביששל

בווייז"בודקים

משטרה,שאין
ונוסעים

תיעודבפראות",

מרוציםשל

חוקייםבלתי
מגילותבאזור

שיפוראותאורהנתיב,עודכילנורר

מאוד,ויסייעוקריטייםאמנםתשתיות
עורק,90כבישקרחון.קצהרקזהואבל
הואגםסובלהדרום,שלהמרכזיהחיים

מאזורנרחביםחלקיםשמאפייןמהחולי

להיותיכוללכן,משילות.היעדרהדרום:

כברהדרךורובבלילה,מאילתשתחזרו

תגלומגילותבאזוראבלבשלום,עברה

ומפחידהחוקפורעתלתחרותשנקלעתם

משו־רכביםעלשדוהריםפלסטיניםשל

פרים.

$TS1$.משופרים$TS1$

$DN2$.משופרים$DN2$תגיחואיפשהודרומהתיסעואולי

שעות15שכברנהגעםמשאית,מולכם

בהרבהחורגמטעןהכביש,עלברציפות

הבלמים.עלללחוץזמןואפסמהמאושר

שמ־שלטלידשתחלפוגםלהיותויכול

כריז

$TS1$שמכריז$TS1$

$DN2$שמכריז$DN2$שיפוץ,עובראחראוכזהמקטעכי
הפרוטק־בכנופיותשנתקלהקבלן,אבל

שן

$TS1$הפרוטקשן$TS1$

$DN2$הפרוטקשן$DN2$עלמתחרטכברהאלימות,המקומיות
עלייקחמיהמיזם.אתקיבלשבוהרגע
לאלעכשיו,נכוןזה?כלאתלתקןעצמו

כאן,כברשהקיץהואשבטוחמהברור.

עללעלותזה90כבישעללעלותוכרגע
כולנושבהקטלניתרוסיתרולטהשלסוג

מפסידים.

XXX

כביששלהדרומיבמקטעשלנוהמסע

הצפונייםהקילומטריםב־04מתחיל90

דרגות.למצוקיהלידוצומתביןיותר,

המקומיתלמועצהברובושייךהזההשטח
תי־היום,בשעותכאןתיסעואםמגילות.

תקלו
$TS1$תיתקלו$TS1$

$DN2$תיתקלו$DN2$הכביששלהרגיליםהחולאיםבכל

אבלוכו׳.איטיותמשאיותצרים,נתיבים

קורה"זהלגמרי.אחרכאןהסיפורבלילות,
חמי־בימיבעיקראבלהשבוע,במהלךגם

שי

$TS1$חמישי$TS1$

$DN2$חמישי$DN2$מועצתראשמספרבלילה",שישיאו

אחת־שתיים"בשעותכהן.אריהמגילות

אבל.90בכבישתנועה,מלאפהישבלילה

ירוש־ממזרחפלסטיניםלפהמגיעיםאז,

לים

$TS1$ירושלים$TS1$

$DN2$ירושלים$DN2$תחרויותפהועושיםהגדה,ומרחבי

מכוניותומרוציאופנועיםשלחוקיותלא

משופרות".

נראה?זהאיך

שלהנתיביםשניעלמתחרים"הם

יוצאיםקו,מסמניםוחזור:הלוךהכביש,

מתקה־מסביבסיבוב.ועושיםל׳רייס׳
לים

$TS1$מתקהלים$TS1$
$DN2$מתקהלים$DN2$שותיםהדרכים,בציריצופיםפה

זהווליום.בפולמוזיקהושמיםאלכוהול

שלושה־אר־הדרגות,ממצוקיקורה

בעה

$TS1$שלושהארבעה$TS1$

$DN2$שלושהארבעה$DN2$שםנוסעאדםאםצפונה.ק"מ

בעיה.זובהם,ונתקלבלילהבשישי

במ־בסופ"שלנפוששבאיםאנשים

לונות

$TS1$במלונות$TS1$

$DN2$במלונות$DN2$מהאזוריוצאיםאוהמלחים

גםמהם.מפחדיםלמרכז,חזרה

מה־לצאתפוחדיםשלנוהאנשים

בית,

$TS1$,מהבית$TS1$

$DN2$,מהבית$DN2$אפשרי".בלתיזהכי

בתאונות?מעורביםגםהם

פההיהחודשלפנירק"ברור.

שבמהלךירושלים,ממזרחאופנוען
במהירותאחדגלגלעלנסעהמרוץ

ביתצומו!

^הערבה
מצוקי!צומת
דרגות

הרוגים81

עשורים:בשני

מסלולמפת
דרום90כביש

אילת

שמאלה.אותתשבדיוקג׳יפלעקוףוניסה

כלפהישבמקום.ונהרגבוהתנגשהוא

אבלקטלניות,וגםקשותתאונותהזמן

המש־פלסטינים׳רק׳בהןמעורביםאם

טרה

$TS1$המשטרה$TS1$

$DN2$המשטרה$DN2$הרש־במנייןאותןסופרתלאשלנו

מי.

$TS1$.הרשמי$TS1$

$DN2$.הרשמי$DN2$האכיפהגורמיידיאתמחזקיםאנחנו

להגברהפהקוראיםאבלבפעולותיהם,

חיזוקלצורךאלהפעולותשלמשמעותית
המלח".יםבצפוןהמשילות

התנועהאגףראשסגןלוי,דנירפ"ק

מהר־בריוניםרקלא"אלוש"י:במחוז

שות

$TS1$מהרשות$TS1$

$DN2$מהרשות$DN2$אלאירושלים,וממזרחהפלסטינית

לכאןשבאיםהמרכז,מאזורתושביםגם
בצורהונוהגיםסופ"שכלקבועבסיסעל

עלשנסענהגלאחרונהתפסנופרועה.
בכבישקמ"ש,204שלמופרזתמהירות

החברהאלוקמ"ש.90בולנסועשמותר

מוסיפיםהמשופרים,ברכביםשנוסעים

וצמיגיםמיוחדיםחלקיםהרכבשללמנוע

אוחמישיבימיבעיקראבלהשבוע,במהלךגםדרגותבמצוקיקורה"דהכהן:אריה

תחרויותועושיםהגדה,ומרחביירושליםממזרחפלססיניםלפהמגיעיםבלילה.שישי

שלהנתיביםשניעלמתחריםהםמשופרות.מכוניותומרוציאופנועיםשלחוקיותלא

פהמתקהליםמסביבסיבוב.ועושיםל׳רייס׳יוצאיםקו,מסמניםוחזור:הלוךהכביש,

פחד"ווליום.בפולמוזיקהושמיםאלכוהולשותיםהדרכים,בציריצופים

המהירותאתלוומשפריםרחבים,יותר

ומסוכן.חוקילאשזהכמובןהעוצמה.ואת
שאיןבווייזבודקיםכביש,קטעלוקחיםהם

בפראות".עליוונוסעיםמשטרה,

בשלוםהמרוציםאזוראתשיחצהמי

ייתקלדרומה,מעטלילהבאותווימשיך
שלנו,באזורהזה"בכבישנוספת:בבעיה
באזורבמיוחדמאוד,חדיםעיקוליםיש

מאוד"הכבישכהן.אומרצוקים",עינות

שוליים.ואיןתאורהאיןחשוך,ומאודצר

ומפר־בטיחותמעקותבחלקוהציבואמנם

צונים,

$TS1$,ומפרצונים$TS1$

$DN2$,ומפרצונים$DN2$פחדזהבלי.ארוכיםקטעיםישאבל

שלתופעהגםפהיששם!לנהוגאלוהים

צבועים,הכבישאתשחוציםחייםבעלי

לתאונות.וגורמיםברחזירישועלים,

לבחורתאונהפההייתהשנתייםלפני

רקוזהנהרג,לאובנסנפצעהואגמל.עם
תאורה".שםשאיןבגלל

הזהבכביש"התשתיותלוי:רפ"ק

הק"מ40שלהצירמלכתחילה.לקויות
אחדנתיב)כלומר,נתיביכבישהואהאלה

הפרדהקוכולושכמעטDN2$$ש"מ(,TS1$$DN2$$ש"מ(,TS1$$ש"מ(,כיווןכל

שמאטיםומשאיותאוטובוסיםוישרצוף,

לצאתלנהגיםגורםזההתנועה.קצבאת

ואיןשולייםאיןאבלמסוכנות,לעקיפות
היוהאחרונותהשניםבחמשלעצור.איפה

תאונותששמתוכןתאונות,32שםלנו

לאלמזלנו,קלות.תאונותוהיתרקשות,

קטלניות".תאונותהיו
שלהזההקטעאתבשלוםחצינוהלאה.

עדמכאן,דרגות.למצוקיוהגענוהכביש,
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בשבתהקטלנית

שבועייםלפני

־.י?"

בסביבהשגרים"בדואים:90בכבישתשתיתבעבודותשעסקקבלן

מישהואלייבאלמחרתההנדסי.הציודאתליגנבובאזורסדורומשליסים

ישרהבנתישמירה/׳שירותיליוהציעעאלק,בתמימותשלהם,מהחמולה

כמובןלו.לשלםצריךאניבשקס,הדההפרויקסאתלסייםרוצהאנישאם
ברירה"איןאבלשמירה.שוםבפועלשםהייתהולאבעינייםעבודהשזאת

gt;1

אנחנוק"מ,מ־03יותרמעטהערבה,בית

תמר.האזוריתהמועצהשלבשטחהנוסעים

המלח,יםמלונותלמצדה,שבדרכומיכל
רותם,התעשייהאזוראוהמלחיםמפעלי

חלקםרכבים,שלמטורפתמסהכאן.יעבור
בשנותשנבנהבכביש"מדוברכבדים.

וניתו־בוטוקסצבע,מפחחות,וחוץה־05,

חים

$TS1$וניתוחים$TS1$

$DN2$וניתוחים$DN2$,עברולאהשתנהלאהואפלסטיים

שנו־כליםשלמסהכזאתלקלוטהתאמה

סעים

$TS1$שנוסעים$TS1$

$DN2$שנוסעים$DN2$,"המועצה.ראשונגר,ניראומרעליו

אבלמתאונות,כמובן,סובל,הזההאזורגם

שלנוהכביש"בקטעונגר:נוספת.מתופעה

כלמתאונות.טבעאירועייותריחסיתיש

השיטפו־ההצפות,הבולענים,שלהסיפור

נות

$TS1$השיטפונות$TS1$

$DN2$השיטפונות$DN2$מנותקיםאנחנוהסלעים.והידרדרות
גי־איןהשיטפונות.בגללבשנהיום20־15

שורים

$TS1$גישורים$TS1$

$DN2$גישורים$DN2$מפלסירידתועקבהנחלים,כלעל

יותרהנחליםבולענים,והיווצרותהמלחים

גורמתבחורףנחלשלזרימהכלעמוקים.

כבישעלשלמיםאזוריםשללהצפותפה

תושביםיש,2022ישראלבמדינת.90

ברציפות,שעות40במשךשמנותקים
להיכנסאומהבתיםלצאתיכולתבלי

במסוקים.אותםמפניםלפעמיםאליהם.
בשיטפוןשנתקענהגחילצתיאישיתאני
אותו".לסחוףאיימווהמיםשעברהבשנה

מת־לזכורצריךהאלוהשיטפונות

רחשים

$TS1$מתרחשים$TS1$

$DN2$מתרחשים$DN2$כבישמקרה,ובכלבחורף,רקלא

לתיירים,רקכמובןמשמשאינודרום90
הישראליםכלעבורמרכזיצירמהווהאלא

ונגר,מספרלפעמים,שם.וחייםשעובדים

שניםכחמש"לפניהזויים.ממשהסיפורים

הקא-סרטשם)עלסבתא׳׳מבצעלנוהיה
נפטרההיישוביםאחדחברתש"מ(:לט

קדישאחברהשלואמבולנסהחולים,בבית
שבדיוקרקביישוב.לקבורהאותההוביל
קדי־חברהשלוהאמבולנסשיטפון,היהאז
שא

$TS1$קדישא$TS1$
$DN2$קדישא$DN2$."נתקע
עשיתם?מה

החילוץ,יחידתשלקומנדקר"לקחתי
לאמ־חברנוומסמרים.פטישעץ,ארוןעם

בולנס

$TS1$לאמבולנס$TS1$

$DN2$לאמבולנס$DN2$לארון,הנפטרתאתהעברנוהכחול
שלאאותו,סגרתיומסמריםפטישעםואני,

העלמין".לביתהגענווככהחלילה.תיפול
דרכים?תאונותלנכימה

מאות,לאאםעשרות,שלנובאזור"היו

לנ־שרוצהכשאדםוקלות.קשותתאונות,

פוש

$TS1$לנפוש$TS1$

$DN2$לנפוש$DN2$וח־פרועיםבנהגיםונתקללפהמגיע

סרי

$TS1$וחסרי$TS1$

$DN2$וחסרי$DN2$,לבןקועלעקיפותשמבצעיםסבלנות
לאזאתבדרך,הנוסעיםאתומסכניםרציף

לגביגםנכוןוזהעבורו.תיירותיתחוויה

חוסרשתחושתפה,שגריםהתושביםכלל

החיים".עללהםמשפיעההביטחון

XXX

מקטעמגיעעכשיודרומה.נמשיך

לפניועדהערבהמביתק"מ,כ־071ארוך,

מרביתמתרחשותשבולאילת,הכניסה

המו־ראשצור,מאירהזה.בצירהתאונות

עצה

$TS1$המועצה$TS1$

$DN2$המועצה$DN2$אתמכירהתיכונה,הערבההאזורית

מרגישוהואידו.כףאתכמוהזההכביש

"כמעטומידרדר.הולךהמצבשלאחרונה,
בשבועופעםהכביש,עלתאונהישיוםכל

קשה".תאונה
המצב?להחמרתגרםמה

וס־הקורונהאחד,מצדסיבות.כמה"יש

גירת

$TS1$וסגירת$TS1$

$DN2$וסגירת$DN2$אתהגדילהלחו"ל,מישראלהיציאה

מצדאחוזים.בעשרותהמקומיתהתיירות

הביאהבתל־אביברבשדהסגירתשני,

ברכביםלאילתנוסעיםאנשיםשיותרלכך

מאילתהתעופהנמלהעתקתגםפרטיים.

אתלכךתוסיפיהמצב.אתהחמירהלרמון

ואש־חיפהבנמליעומסיםשבגללהעובדה

דוד

$TS1$ואשדוד$TS1$

$DN2$ואשדוד$DN2$הס־אתלפרוקמעדיפותחברותהרבה

חורה

$TS1$הסחורה$TS1$

$DN2$הסחורה$DN2$עלאותהולשנעאילת,בנמלשלהם
לעומסיםגורםזההארץ.למרכז90כביש
להכילמסוגלשלאהכביש,עלמטורפים

אותם".

צרים,מנתיביםסובלהזההמקטעגם
אבלהכביש.תחלואיושארתאורהחוסר

שאםלהיותיכולנוספת:סכנהגםישכאן,

אפילותוכלולאלתאונה,תיקלעוחלילה

בה־סלולריתקליטה"איןלעזרה.לקרוא

רבה

$TS1$בהרבה$TS1$

$DN2$בהרבה$DN2$,"תאונה,יש"אםצור.אומרמקומות
גםלאחרונהעדלדווח.אפשרתמידלא

ישעכשיו,וגםשעות,24מד"אלנוהיהלא

כלעלאחתנמרץ(טיפול)ניידתנט"ןלנו

לאמבולנסדקות20־15לוקחק"מ.17071

אבסורד".שזהלהגיע,

מציע?אתהמה

מב־עייפנוקסמים.ואיןהמצאות"אין

רבורים

$TS1$מברבורים$TS1$

$DN2$מברבורים$DN2$.שניתןהיחידהדברומסיפורים

ובביצועבתכנוןלהתחילזהלעשותוצריך

לדו־והפיכתוהכבישסלילתשלמיידיים

מסלולי.

$TS1$.לדומסלולי$TS1$

$DN2$.לדומסלולי$DN2$הנ־מהירותאתלהפחיתאז,ועד

סיעה

$TS1$הנסיעה$TS1$

$DN2$הנסיעה$DN2$קמ"ש".ל־07מ־09בכביש
תמיבכבישנהרגהכחודשייםלפני

בתאונה,65בתחצבהתושבתז"ל,בראל

התו־אתזיעזעמותהמשאית.עםחזיתית

שבים,

$TS1$,התושבים$TS1$

$DN2$,התושבים$DN2$להרחבתמאבקמטהלהקיםשמיהרו

הג־המושב,ממקימיהייתה"תמיהכביש.

ננת

$TS1$הגננת$TS1$

$DN2$הגננת$DN2$יונתןמספרשלנו",הילדיםושלשלנו

אותה"הכירוהמאבק.מטהיו"רנריסנה,

חודשייםבעלהאתשכלההיאהאזור.בכל

וזהקשה,ממחלההחלימהובעצמהקודם

דרו־נסעהתמיאותנו.שניערסיפורהיה

מה,

$TS1$,דרומה$TS1$

$DN2$,דרומה$DN2$בההתנגשהמשאיתיהב,עיןובאזור

שהיורכבעלאחורהאותהוהעיפהחזיתית

ילדים".וארבעהאמאבו

ואזחברות,עםבבוקרישבהשלי"אמא

קרה",זהובשניותלפגישהמהביתיצאה
שלהעניין"וזהתמי.שלבנהניר,מספר

מדוברהתושבים,עבורהערבה.כביש

אופציהאיןמהבית.לצאתהיחידבכביש

בוואיןסולחשלאמסוכן,כבישוזהאחרת.

מקוםאתלראותהלכתילטעויות.מקום
לאמקווקו,לגמרי,פתוחכבישזההתאונה:

גםעקפה,לאבחייםשליאמאלבן.פסעם

מאודנהגתהייתההיאלסופר.בתורלא

הבה־אתשליבראשמדמייןאניזהירה.

לה

$TS1$הבהלה$TS1$

$DN2$הבהלה$DN2$,בשנייהמשאיתאתרואהכשהיאשלה

לההיהלאלגמרי,מיידיהיהזההזאת.

סיכוי".

התאונה?אתלמנועהיהיכולמה

דו־כבישאוהפרדה,גדרהייתהאם

מסלולי,
$TS1$,דומסלולי$TS1$

$DN2$,דומסלולי$DN2$נתקעהיהמקסימוםשלההאוטו

כלום".להקורההיהלאבמעקה.

אבלצומת,ישכאןיישוב"לכלנרסינה:

נתיביישובחלקםהשתלבות,נתיביאין

ובמ־רמזורים,איןקצרים.מאודהאצה

קומם

$TS1$ובמקומם$TS1$

$DN2$ובמקומם$DN2$אתשמסתיריםתמרורים,המוןיש

הכביש.לתוךלגלושוצריךהראייהשדה

כדיהכבישאתלחצותצריכיםרגלהולכי

מעבראיןאבלהאוטובוס,לתחנתלהגיע

עםאמאעלתחשביאזרמזור.ואיןחציה

עללאוטובוסשממהריםנעריםאוילדים,
חייליםשלבסיסכוללהזה,המסוכןהכביש

כדיהכבישעלרציםפעםשכליהב,בעין

לתחנה.לחצות

לכלאזורייסודיספרביתגם"יש

עשרהאומרזהספיר.ביישובהילדים,

וצריכיםושוב,הלוךשנוסעיםאוטובוסים,

ומתום־כועסיםהנהגיםבכביש.להשתלב

כלים.

$TS1$.ומתוםכלים$TS1$

$DN2$.ומתוםכלים$DN2$אתמכירשלאפרטירכבמולונוסע

וזהלשוליים.האוטובוסאתומסיטהכביש

יום".כלקורה

לאילת.ומתקרביםהולכיםכבראנחנו
והואשליחויות,חברתיששבקהלנמרוד

פעמייםלפחותהערבהבכבישמתרוצץ

הע־שכבישחושביםמבחוץ"אנשיםביום.

רבה

$TS1$הערבה$TS1$

$DN2$הערבה$DN2$נסי"אבלאומר.הואילדים",משחקזה

שםישלפארן,צוקיםביןלשולייםלרדת

שיתחילפנצ׳ר,שםלושישומיחזקשיפוע

הייתי2000משנתאלוהים.פחדלהתפלל.

שלהגדרהתאונות.עשרללפחותעד

טוטאלום,שהרכבזהאצלנוקלה׳׳תאונה
נשארהנהגאיךשמוטה:לסתעםוכולם

פוליטי.כבישלאהואהערבהכבישבחיים.

חרדיםושמאלנים,ימניםכולם:אתאוכל

נטחניםכולםויהודים,ערביםוחילונים,

זאתשלוברמהאבלשלו.הבלנדרעל

כביש".לאחקלאית,דרךלהיותאמורה

הזה,הצרהאספלטעלחיממששבקה

לכלשגורמתהדינמיקהאתמניסיוןומבין

שלטורלך"כשישבו.תאונותהרבהכך

עמוד 4



 לדבר", מי עם "אין
רימון שמעון"כושי"

I

 100 ששוקלת משאית בגלל קילומטרים
 אחריה משאית אז קמ״ש, 90 ונוסעת טונה
 ואני בה, להתנגש לא כדי קמ״ש, 80 תיסע

 75 מאחורי וזה קמ״ש 79 נוסע מאחוריה
 את ורואה עומד כבר בטור והאחרון קמ״ש,
 לאילת. שיגיע עד הזמן את לו מרים הווייז

הכ על אדים ויש מעלות, 45 בחוץ, חם
 והילדים והאישה הנהג, את מבשלים ביש,

 זה ומתוך - הראש את לו אוכלים מאחורה
 מדווחים אם מסוכנת. לעקיפה יוצא הוא

 את להוריד צריכה היא פקק, על למשטרה
 אעיר אני אם כי מהכביש. המעכב הגורם
מכות". אחטוף משאית, לנהג

קילו לאורך שנצבר הזה, המתח כל ועם
 שיהיו היה כדאי לוהט, אספלט של מטרים
 יש ובכן, התרעננות. נקודות גם בדרך

 "כושי" שמעון של המפורסם הפונדק כזו;
 שם שגם רק אילת. לפני ק״מ 101 רימון,

 800 ציבורית, תאורה לנו ״אין תאונות. יש
רי מספר תאורה", בלי אלינו כביש מטר
שכ משובש, כביש מקטע פה לנו "יש מון.

 תאונה". בו מתרחשת יום כל מעט
מדוע?

 מעין יש בשוליים מהפונדק "ביציאה
 לעלות ורוצה בפונדק שעוצר ומי בורות,

 שם ומחליק נכון מעריך לא לכביש, חזרה
 עוצרים ביום אנשים עשרות לתעלות.

 פעמים מספר פניתי להתרעננות. אצלי
 לפה שישלחו ביקשתי התחבורה, למשרד

 בעיה פה לנו יש כי בכבישים, שמבין אדם
 רק ולא לדבר. מי עם אין אבל אמיתית,
 את אצלי סגרו הם דו־מסלולי, לא שהכביש
 מאילת". הכניסה

הכוונה? למה
 לכל לבן פס לי שמו שנים חמש "לפני

 שיצא מי הפונדק. שליד הכביש אורך
להתר לעצור ורוצה צפון לכיוון מאילת

 צריך ציבוריים, לשירותים להיכנס או ענן
 פרסה לעשות ואז ק״מ, כמה עוד להמשיך

 מאילת אליי שבא מי המסוכן. הכביש על
 500 חוטף הלבן הפס על שמאלה וחוצה

ייכנ שלא רוצים, אתם מה אז קנס. שקלים
פה?" היחידה ההתרעננות לתחנת סו

 לתושבי גם לאילת. סוף־סוף הגענו
 חודש לפני יצאו והם מהמצב, נמאס העיר

שמו הכביש להרחבת משלהם בקמפיין
 בלי תעופה, נמל בלי "אנחנו לעירם. ביל

 רונית אומרת מוסדר", כביש בלי רכבת,
 אתר ובעלת חברתית פעילה זילברשטיין,

 אני שנה 35״ סי״. ״רד המקומי החדשות
ירד שלא קרה ולא ,90 כביש על נוהגת

 כדי הצרים לשוליים פעמיים לפחות תי
 לעקוף, לא לנו אומרים מתאונה. להימנע
 אחרי רכבים בטור להזדחל לאט, לנסוע

 זה כל איך יודעת ואת הסמיטריילרים.
 מרגיש?"

איך?
ז׳" סוג אזרחים "שאנחנו

XXX

כביש בעקבות המסע סוף לא היא אילת

 שמשותפות בעיות כמה עוד יש הדמים.
 התשתיות מלבד דרום, 90 מקטעי לכל

האכיפה. ובעיות הרעועות
 - הפרוטקשן בעיית היא מהן אחת
 - המשטרה בלשון חסות׳ דמי ׳סחיטת
 קטנים לא חלקים לאורך אחיזה שתפסה
 הפרו־ כנופיות כלל בדרך הארץ. מדרום
חק עסקים, בעלי כנגד פועלות טקשן
 כשהדפוס מגורים, לבניית חברות או לאים
 קרובות לעיתים - צעיר בחור דומה: לרוב

 העסק לבעל יציע - הבדואית הפזורה בן
 או חבלות יתחילו יסורב, אם "שמירה".

 יסכים. שהנסחט עד שיטתיות, גניבות
 לחצים ימים", 7ל״ שהגיעו עדויות פי על

 שעסקו תשתיות קבלני על הופעלו דומים
 הקבלנים .90 כביש לאורך שונים במיזמים

 - הדברים מטבע - חוששים שוחחנו עימם
 במקום במכרז שזכה מהם, אחד להיחשף.

 כבר פנייה קיבל ,90 כביש לאורך מרכזי
הע על שהכריז השלט הצבת למחרת יום

 להבהיל שניסו או להם, התאים "לא בודות.
 את לי גנבו למחרת וכבר אותי, להלחיץ או

 מספר. הוא ההנדסי", הציוד
"להם"? זה מי

 ומשליטים בסביבה שגרים "בדואים
 מהחמולה מישהו אליי בא באזור. טרור

 והציע עאלק, בתמימות למחרת, שלהם
 חדש לא שאני מאחר שמירה׳. ׳שירותי לי

 ואם ברירה, לי שאין ישר הבנתי בתחום,
 בשקט, הזה הפרויקט את לסיים רוצה אני
 שזאת כמובן לו. ולשלם להסכים צריך אני

 בפועל שם הייתה ולא בעיניים עבודה
 אי־אפשר כי ברירה, אין אבל שמירה. שום

הבי הכבד הציוד את העבודה אחדי לקחת
תה".

תו שיש כששמע כי מספר, אחר קבלן
 ,90 כביש על גדול פרויקט לבנות כניות

 מיד. אותו ציננו חבריו אבל התלהב, הוא
 שדורשים באזור שעבדו מחברים "הבנתי

 שמירה, שירותי של במסווה פרוטקשן שם
הנד ציוד לך שורפים מסרב, אתה ושאם

 לא שזה לך להגיד שנבהלתי. כמובן אז סי,
 את להפסיד רציתי לא שני, מצד מפחיד?

 גבר". הזה השיקול אז הפרויקט,
בסוף? ושילמת
בשביל שווה ולא מסוכנים, אנשים "אלו

המשטרה". את לערב שקלים אלפים עשרת
 "קחי אומר; ישראל נתיבי בחברת מקור
 בדרום תשתיות פרויקט שאין בחשבון

 הקבלנים פרוטקשן. עליו לוקחים שלא
 זה את ומחשבים מזה, מתרגשים לא כבר

 ההצעה בתוך שמירה׳, ׳שרותי של כהוצאה
למכרז". שלהם
 סוף־סוף ייצא שבו ביום יקרה מה
 אורך לכל דו־כיווני נתיב לסלילת מכרז
שהמש או השתיים: מן אחת ?90 כביש
 המקומות את 24/7 לאבטח תצטרך טרה

 לפי חשד כל לעומק ולחקור והעבודות
 ויגלגלו ישלמו, שקבלנים או רוטקשן;

 להמר נסו עכשיו הציבור. על המחיר את
ביש יותר ריאלית האופציות משתי מה

.2022 ראל
 כל לאורך וצצה שחוזרת נוספת, בעיה
 חיים שנוסעים, האנשים עם שלנו השיחות
 המובילים היא ,90 כביש דרום את ונושמים
 מאשימות אצבעות מאוד הרבה הכבדים.
 מבחינת המשאיות. נהגי לעבד נשלחות

 את חוטפים "אנחנו בצדק. שלא מהם, רבים
שכ שוכחים ואנשים תמיד, הצעקות כל

 מובלים בארץ מהמטענים אחוז 100 מעט
נש ואם שלנו, העבודה זאת במשאיות.

 אומר משותק", יהיה המשק אחד, יום בות
 אחזקות, תעבורה סמנכ״ל נתן, בר אליצור
 אילת מנמל המכוניות את המובילה החברה
 המשאית של הפיזי "הגודל ישראל. לרחבי

 90־80ל־ מוגבלת שלה המהירות מבהיל,
 נוהגים שלא הנהגים את מרגיז וזה קמ״ש,

 הרחיבו שלא פשע זה ועוקפים. החוק לפי
 רכב שרואה משאית נהג אבל הכביש. את

 במכוניות עמוס והוא אותו לעקוף שמנסה
להש רק יכול והוא לברוח, לאן לו אין -

הנהג. של בצערו תתף
 המשאיות שלנהגי לזכור גם "צריך

 להנאתו נוסע לא והוא מהירות מגביל יש
 רוצים אם הראש: על הפוך פה הכל לאילת.
 צריכים היו מזמן יותר, מהר ייסעו שנהגים
לע משהו: ועוד נתיבים. יותר לעשות

 אלפי עשרות יש התרעננות. חניוני שות
 כל ביום, שעות 14־12 נוסע נהג משאיות,

 להתרעננות. מקום אין אילת עד הדרך
יעמוד?" הוא איפה

 לצורך שוחחנו שעימם מהאנשים חלק
 זמן "חלונות" שיהיו הציעו הכתבה,

 לנסוע למשאיות מותר יהיה שבהם
 זה "אם בלילה. בעיקר הכביש, על

פוסק הענף", את לסגור אפשר - יקרה
בנה גדול מחסור יש ככה "גם נתן. בר

 יגבילו אם קשה. עבודה זו ככה וגם גים,
 לעבוד". ירצה לא אחד אף הנהגים, את
בלילה? נסיעה לגבי מה

 שרק היא הבעיה בלילה. גם "נוסעים
 סחורה לקבל מוכן מהלקוחות קטן חלק

בלילה".

 פוליסי. כביש לא הוא הערבה "כביש שבקה: נמרוד
 וחילונים, חרדים ושמאלנים, ימנים כולם: את אוכל

 אבל שלו. הבלנדר על נעחנים כולם ויהודים, ערבים
כביש" לא חקלאית, דרך להיות אמורה זאת שלו ברמה

 הגדולים ההובלה ציי של לנהגים אם
 שדואג ומי ואמא אבא יש עוד והמסודרים

ומש העבודה המנוחה, שעות על לפקח
 כביש על חסרים לא עדיין ההובלה, קלי
 אסור משאית "לנהג חוק. פורעי נהגים 90

 מסביר המותר", למשקל מעבר להעמיס
 בישראל, והמסיעים המובילים מועצת יו״ר
 עושים, שהעבריינים "מה הרוש. בן גבי
 20 לתל־אביב מאילת להעביר במקום זה

 מעמיסים הם נסיעות, בחמש סחורה טונה
 חוסכים וככה נסיעות, בארבע טונות חמש

 מעל לעבוד אסור גם משאית לנהג נסיעה.
 מקפידים כולם ולא ביום, שעות 14־12
 האוטובוסים נהגי את מחייב החוק כך. על

 שעות ארבע במהלך לעצור והמשאיות
 לא זו אפשרות אך שעה, לחצי לפחות
התרע נקודות אין כי ,90 בכביש קיימת

 תקניים". ולא צרים והשוליים ננות
המצב? את לתקן כדי עשיתם מה אז

 לבג״ץ עתרנו שנים תשע "לפני
 ושוליים חניה למפרצי לדאוג בדרישה
 העתירה, את למשוך התבקשנו רחבים.

 שלושה שתוך התחייבה שהמדינה לאחר
 לאומי, לפרויקט יהפוך הנושא חודשים
 חניונים תכנון ויכלול עדיפות, שיקבל

 רחבים". ושוליים
זה? עם ומה

קרה". לא "כלום
 דני רפ״ק חוגגת. העבריינות בינתיים,

 תפסנו ודרומה, הלידו צומת "מאזור לוי:
נה חריג, מטען שהובילו משאיות נהגי
 סוג את תואם שלא נהג רישיון עם גים

 מעבר ההגה על שנרדם עייף ונהג הרכב,
 יש בחוק. לו שמותרות העבודה לשעות
 אישי טכוגרף עם ישנות, משאיות במגזר

 במשאיות, חובה מכשיר הוא (טכוגרף
 והזמן המרחק המהירות, את מתעד אשר

 מעל עובד הנהג ש״מ). - נוסע שהנהג
 משאית עם טכוגרף ומצליב שעות, 14־12

 איתו, הטכוגרף את לוקח כשהוא אחרת.
 השוטר את מרמים הם וככה מתאפס, זה

אותם. שעוצר
 ברישיון שנוסע נהג הכל. "ראינו

בפו והוביל טונה 12 להוביל לו שמותר
 עם שנוסעים נהגים יש טונה. 36־34 על

 להשתחרר שיכולים מעוגנים לא מטענים
 לא חצץ שמוביל נהג הנסיעה, באמצע להם

מא הנהגים שמשות על עף והכל מכוסה
הכל". חורה.

 הכתבה, על העבודה כדי תוך בינתיים,
 שאירע האחרונות התאונות גל ובעקבות

 מי־ מרב התחבורה שרת הזדרזה בכביש,
 ישו־ הערבה כביש כל כי להכריז כאלי

 ליברמן אביגדור האוצר שר עם "יחד פץ.
 הקילומטרים 120 כל את לשדרג החלטנו

 "הגיע מיכאלי, הודיעה הערבה", כביש של
 הכל מתי ברור שלא אלא יקרה". שזה הזמן

 הממשלה והאם בדיוק, תקציב מאיזה יקרה,
הרא שהשלט עד תשרוד בכלל הנוכחית

בד יוקם. בכביש עבודות על שמכריז שון
 מהבטחות שבעים כבר פנים, כל על רום,

 תארך תתבצע, בכלל אם "התוכנית, כאלו.
 תוכנית דורשים ואנחנו רבות, שנים עוד

 נרי- יונתן אומר מיידי", וביצוע מזורזת
עוב הדחפורים את נראה שלא "עד סנה.
 נניח לא אותו, ומרחיבים 90 כביש על דים

 מסוכן הזה, האדום בכביש יום כל למאבק.
 לחיילי למטיילים, ילדינו, לחיי אדם, לחיי
 הפשע ואוטובוסים. משאיות ולנהגי צה״ל

 של שמה על ירשמו אדם חיי והפקרת הזה
 מיידיים מעשים דורשים אנו הזו. הממשלה

x.דיבורים״ -לא
shosh-m@yedioth.co.il

עמוד 5


