
  

 חטיבה ימית                              חטיבה יבשתית                            חטיבה אווירית                      

 חברת נמלי ישראל נמל אשדוד רכבת ישראל היסעיםגד/ אגד א רשות שדות התעופה אל על

 נמל מספנות ישראל נמל חיפה חברות הובלה דן ממ"ן ארקיע קליק /ארקיע

 דגון ממגורות נמל אילת חברות היסעים פרטיים מטרופולין GHI -לאופר  טייסי ישראייר

 טייסי ק.א.ל

 קאט-טייסי קליר

QAS 

 חב' תעופה זרות

 מטרונית חיפה

 הכרמלית חיפה

 ישראל S UPחברת 

 רות ליסינג והשכרת רכבחב

  

      

 

  
 
 

 : פניית הח"מ הינה במסגרת תפקיד שאינו תפקיד משפטי. הבהרה
 

 03-6921455| פקס.  03-6921270| טל.  62098, תל אביב, 93בית ההסתדרות החדשה | רח' ארלוזרוב 

Histadrut - General Federation – Transport workers union 
| 93 Arlozerov St., Tel-Aviv, 62098 |Tel. 6921270-03  | Fax. 692-03 1455 

www.histadrut.org.il | E-mail: tahbura@histadrut.org.il 

 1/7/2020תאריך:           
 1678סימוכין:           

 לכבוד,    לכבוד,
 ח"כ ישראל כץ   ח"כ מירי רגב

 צרשר האו    שרת התחבורה
 ישראל שלום.   מירי שלום.

 
 ן קורונהבזמ בתחבורה הציבורית יית מזומןגבפטור מהנדון : 

 
  –ושא שבנדון כדלקמן הריני מתכבד לפנות אליכם בנ

 

 גביית מזומן מקשישים ומלווים לעיוורים.שרת המאפ יצאה הנחייה ממשרד התחבורה 30/6/2020 אריךבת .1

את   הסדיראבל מבקשים ל  ,בצד האנושי  את ההחלטה  ומכבדים  נחנו מביניםשא  ,יובהר מעל לכל ספקו  ,ראשית .2
 אותי.ההחלטה בצד הברי

 את הדברים הבאים : בפניכם חובה לצייןמצאתי  ,ברקע .3

המשחרר את עובדי אגד מגביית  14/5/2020ביום  "אורי בתבביה"ד האז אנחנו מחזיקים פס"ד שניתן  .3.1
   .מנוסעים תשלום במזומן

נמצא כמאיץ מליץ להימנע משימוש בכסף מזומן מאחר והשימוש בכסף מזומן ארגון הבריאות העולמי ה .3.2
 .נגיף הקורונהלהתפשטות 

חבורה סיעה בתתשלום בגין נכל עיוורים מלמלווים או את ה/הרשו לנו להציע לכם לשחרר את הקשישים ו .4
 ות.לאוכלוסיות מוחלש כלכלית לסייעבצד השני ו ,בריאות הציבורעל  בצד אחד ציבורית ובכך לשמור

ת על ועומד תרביו יחהקשישים זנבורה ציבורית להנסיעה בתח בר שעלותמסת ,מבדיקה ראשונית שעשינו .5
 לנסיעה. ₪ 3ל  ₪ 2.5סכומים שנעים בין 

  .של נהגים למגיפת הקורונה  מוגברת  יפהוחש  אין סכום שבעולם ששווה סיכון חיי אדם,"עלות תועלת"ן  במבח .6

בריאות  ביותר לטובת וההגון קבל את המענה הראוית זו פנייתיש מהיכרות אישית עם שניכם, אין לי ספק .7
   .הישראלית האולוסיות המוחלשות בחברהחיזוק ר והציבו

ומניעה של הדבקות נהגים בתחבורה  ,בכלל ת הקורונהמגיפמניעה של התפשטות ב העליונה החשיבותמפאת  .8
  .בדחיפות להסדרת הנושא, אבקשכם לפעול  הציבורית בפרט

 
 
 
 

 בכבוד רב,                  

                                                                                                    
 אבי אדרי, עו"ד              
 יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות                    
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  –העתקים 
 

 :הסתדרות
 ר ההסתדרות ויו"ר האגף לאיגוד מקצועייו" –מר ארנון בר דוד 

 חטיבת תחבורה ציבורית באיגוד עובדי התחבורהמנהל  –רון עזרא מר דו
 , מטרונית חיפהועדי עובדים בחברת אגד, דן, מטרופולין

 
 משרדי ממשלה 

 לית משרד האוצרמנכ" –גב' קרן טרנר 
 ל משרד התחבורהמנכ" –מר עופר מלכה 

 הרשות הארצית לתחבורה ציבוריתמנהל  –אסרף מר אמיר 
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