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רוביק דנילוביץ', מפגין רגישות רבה לצורכי תושבי עירו היהודים. ראש עיריית באר שבע, 

כאשר רצו כמה מהם למנוע את השימוש בשפה הערבית בכריזת מסלול הנסיעה של 

רוש ממשרד התחבורה לסלק את לד האוטובוסים של חברת "דן באר שבע", מיהר דנילוביץ'

. משרד התחבורה, בראשות השר ישראל כ"ץ, נענה ברצון והורה לחברת המפגע

 האוטובוסים לחדול מן השימוש בשפה הערבית בכריזה.

שבוע בלבד, מאז החלה חברת האוטובוסים הזאת לפעול בעיר, נדרש לתושבי באר שבע, 

כר, שנועד לעצור את חדירת השפה לראש העירייה ולמשרד התחבורה כדי להקים את הס

שכתבו בין  —הערבית למרחב הציבורי של העיר. די היה בכמה פוסטים כעוסים של אזרחים 

כדי  —היתר: "העיר באר שבע לא עיר ערבית לכל הדעות" ו"זה נראה כאילו אני גר בחברון" 

כריזה דו לטלטל את ראש העירייה. דנילוביץ' טרח להוסיף הסבר, ולפיו "כאשר תיושם 

 לשונית בכל רחבי המדינה, היא תיושם גם בבאר שבע".

באר שבע, מרכז מטרופוליני לעשרות אלפי אזרחים ערבים, לא ששה לשמש דוגמה לערים 

אחרות. האזרחים הערבים המתגוררים בה ובסביבתה ימשיכו "ליהנות" ממעמד של תיירים 

 נה.שאינם זכאים לכריזה בשפתם, שהיא גם שפה רשמית במדי

הפגם בהתנהלות משרד התחבורה וראש עיריית באר שבע אינו מסתכם בסילוק אמצעי 

חשוב להתמצאות של אזרחים ערבים באמצעי תחבורה ציבורי. הדבר יוצר תקדים מסוכן, 

ולפיו כמה כותבי פוסטים יכולים למנוע מתן זכות בסיסית לאזרחים. זו אכן זכות בסיסית 

יודע קרוא וכתוב ולכן אינו יכול להשתמש בשלטים הכתובים  בקרב אוכלוסייה, שחלקה אינו

 בערבית.

חמור מכך, התקדים הזה הוא איתות אזהרה לכל חברות התחבורה הציבורית, לבל ישקלו 

אפילו להכניס כריזה בערבית באוטובוסים שלהן. גם עמדת משרד התחבורה, ולפיה שילוט 

תושביהם דוברים ערבית, איננה פתרון וכריזה בערבית ייעשו ביישובים שיותר ממחצית 

מתקבל על הדעת. האוכלוסייה הערבית משתמשת בקווי אוטובוסים גם מחוץ ליישובים 

 ערביים ובקווים שאינם עוברים דרכם.

תפישה זו מעידה על כך, שמשרד התחבורה והשר כ"ץ מבקשים לעקוף את החוק שקובע 

ממשלה אחרים. מאכזבת גם עמדת את מעמד השפה הערבית ולשמש בכך דוגמה למשרדי 

ראש העירייה דנילוביץ', המציג לראווה את פעילותו למען האזרחים הבדואים בנגב. יש 

להפסיק לאלתר מדיניות מעוותת זו. על משרד התחבורה לבטל את הוראתו לחברת "דן באר 

 שבע", ועל ראש עיריית באר שבע להחזיר את השפה הערבית לאוטובוסים.
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