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 ,ימכובדי
 

 מתשלומי הסובסידיה המגיעים לחברות התח"צ 20%על הקפאת  ההודעהנדון: 
 (10.10.19)סימוכין: מכתבנו מיום 

 הרינו מתכבדים לשוב ולפנות אליכם, בזיקה למכתבנו שבסימוכין כדקלמן:

דחיפותנו, טרם זכה למענה כלשהו, למרבה הצער, לא זו בלבד שמכתבנו שבסימוכין, חרף  .1
אלא שלפי דיווחים שקבלנו ממספר חברות, המדינה קיזזה מתוך התשלומים החודשיים 

 "כמובטח". 20%המגיעים לאותן חברות, 

קיזוז תשלומים אלו, המהווה כאמור הפרה יסודית של ההסכם עליו חתומה המדינה, פוגע  .2
 בורה הציבורית כסדרה.משמעותית ביכולתן של החברות להפעיל את התח

נזכיר, כי התשלומים המשולמים לחברות מידי חודש, נועדו בין היתר, לאפשר לחברות לשלם  .3
בהתאם  בשנה האחרונה, ובכלל זה תוספות שהחברות החלו לשלם להם שכרםלנהגים את 

 להסדר הענפי שנחתם, ובהסתמך על התחייבויות הממשלה בעניין. 

הממשלה נועדו לכסות את הוצאות המפעילים בגין הפעלת תשלומי בהקשר זה נציין כי  .4
שרותי התחבורה הציבורית אשר כבר ניתנו לציבור בעבר. לצורך שמירת יציבותם הפיננסית 

 לא יסכלבאופן ש, מיידיתחיוני  כי הסכומים המקוזזים יושבו לחברות  של המפעילים,
  .לספקים השוניםהתשלומים ו שכר הנהגיםשל ובמועד תשלום מלא 

בנסיבות אלו, אנו שבים ופונים אליכם בדחיפות על מנת שתדאגו לכך שהממשלה תקיים את  .5
המובן מאליו ותעמוד בחובותיה והתחייבויותיה כלפי המפעילים, ובכלל זה תדאג להעביר 
באופן מיידי וללא דיחוי את הסכומים שקוזזו שלא כדין אל חשבונותיהם של החברות 

 .הרלוונטיות

ככל שהממשלה לא תשיב לחברות עד למועד הנ"ל את הסכומים כאמור במכתבנו הקודם,  .6
עלולות שקוזזו שלא כדין, הן לא תוכלנה להמשיך ולהפעיל התחבורה הציבורית כסדרה, ו

חברה כל ) תשלומים לנהגיםבפגיעה ו/או  השירות   של שיבוש ו/או גריעת להיקלע למצב 
  .(בהתאם לנסיבותיה ולשיקול דעתה

למותר לציין כי בנסיבות העניין החברות גם לא תוכלנה להיות אחראיות לצעדים ארגוניים  .7
שבנסיבות העניין אינם בבחינת תרחישים בלתי מתקבלים  ו/או מחאות מצד ארגוני העובדים,

 לשון המעטה.בעל הדעת, 

החברות(  ןמאיזו מור )לרבות במה שלא נאמר, או בנקיטת צעדים על פי האמור, ע"י אין בא .8
 תיהן של מרשותינו ו/או לגרוע מאילו מטענותיהן.וכדי למצות את מלוא זכוי



 
 
 
 
 
 

- 2 - 

התייחסותכם הדחופה ובהתאם לה נייעץ למרשותינו, או למי מהן, בדבר המשך  נבקש את .9
 דרכן.

 

 

 

 

 :העתקים
 מנכ"לית משרד התחבורה –גב' קרן טרנר אייל 

 מנכ"ל משרד האוצר -מר שי באב"ד
 החשב הכללי, משרד האוצר –מר רוני חזקיהו 

 הממונה על התקציבים, משרד האוצר –מר שאול מרידור 
 מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית.  -מר אמיר אסרף

 חשב משרד התחבורה -מר רונן לוי
 כלכלה.  –מנהל אגף בכיר תח"צ  -מר רן שדמי

 . מנהלת אגף תחבורה ציבורית -גב' נעה אבירם
 מנהל הפורום.  -מר יער אמיר

 . חברות הפורום
 

 
 


