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הממשלה צריכה תזכורת מרה כדי לשקם הכביש
ראש עיריית בית שמש מתריע ואומר כי יש לפעול לשיקום כביש  38לפני
שנקבל תזכורת כואבת ויהרגו אנשים נוספים.
עוזי ברוך

ניתן להאזין באתר

לאחר תאונת הדרכים הקטלנית שארעה בכביש  38הסמוך לבית שמש והתאונה הנוספת בכביש בה נפצעה תינוקת באורח בינוני
קורא היום )שני( ראש עיריית בית שמש ,משה אבוטבול ,בראיון לערוץ  7לשרי הממשלה לפעול לשיקום הכביש.
ראש העיר אומר כי הכביש נסלל לפני עשרות שנים וכי מצבו מעורער .לדבריו הכביש נחשב לכביש דמים כי נהרגו בו אנשים רבים
בשנים האחרונות" ,אנו פונים ופנינו ונפנה לכמה שיותר גורמים כדי לסלול את הכביש ולהפוך אותו למשודרג יותר" ,אומר ראש
עיריית בית שמש ומציין "היו תוכניות לכביש ולצערי גנזו אותם ואנו משלמים היום את המחיר ,תוך  24שעות קברנו שלושה צעירים
מבית שמש ועוד שלושה תושבי קרית אונו .אתמול קיבלנו תזכורת כואבת בתאונה בה נפצעה התינוקת .אנו חייבים להתריע ולדבר
על כך כדי שיתייחסו בחלונות הגבוהים לבקשה שלנו".
בתגובה לטענה כי הצעיר שגרם לתאונה הקטלנית היה תחת השפעת אלכוהול אומר אבוטבול" ,הדברים טרם אומתו אך זה
לגיטימי לחפש גורמים נוספים" .הוא מדגיש כי אם הכביש היה יותר מסודר עם הפרדה ומסלול נוסף גם אם הנהג היה שותה
התוצאה הייתה אחרת והיו פחות הרוגים בתאונה.
"הכביש פרוץ לגמרי ,בית שמש בתנופת בנייה ואין גישה נורמאלית לעיר ,להיכנס לעיר עם כביש דו -מסלולי זה לא שייך" ,אומר
ראש העיר.
על מדיניות חלוקת התקציב לרשויות אומר אבוטבול" ,יש לנו כאבי לב לא קטנים שאנו רואים איך אחרים מקבלים הרבה ,כשמדובר
במודיעין היד של הממשלה רחבה מאוד ,רק עכשיו מתחילים להאיר לנו פנים ,שר השיכון ,אריאל אטיאס ,מאוד רוצה לסייע אך כדי
לשקם את הכביש הזה כל השרים צריכים להתאגד כי צריך הרבה מאוד כסף".
"לא ייתכן שדורשים מאיתנו להתפתח אך משאירים תשתיות מיושנות" ,הוא מוסיף" ,הפרויקטים כל הזמן נתקעים וצריכים תזכורת
מרה כדי לקדם אותם".
ראש עיריית בית שמש מספר על הכאב ברחבי העיר" ,בית שמש היא משפחה אחת גדולה ,ההלוויות היו כואבות והיו מחזות קשים
וקורעי לב ,הייתי בלוויות ואתמול הייתי בניחום אבלים .זו תקופה קשה – תקופת בין המצרים – צריך להיזהר ולהישמר ,זה המסר
שהעברתי ,צריך לנסוע בזהירות".
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