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ההטדר׳ את למוטט נרי חברים מאות ממה "ר׳ אגר. מזכירות פרידמן,יו״ו אביהארגון אמנת את תפר היא ברכבת שביתה על תאסור ישראל אם .1L071 מטהאוטומציה נפגעי1? לדאוג צוינה הממשלה מונדלק. גיא פרופ׳

 בעתיד נכון לטפל כדי למומחיו זקוקים כשאנחנו
העבודה".

 העבודה עתיד על עוד ראשונה; (רשימה
הקרוב). במדור

 אגד, ויב7אופר1ן7
הסוף

 ישראל ממשלות החליטו 21ה־ המאה בתחילת
לי בארץ הציבורית התחבורה כל את להעביר

 שולית. אז שהייתה הרכבת מלבד פרטיות, דיים
 התחרות", "הגברת הכותרת תחת הראשון, בשלב
 לוותר ודן אגד לתחבורה הקואופרטיבים אולצו

חד קווים של בתוספת ואלה, נוסעים, קווי על
 אוטובוסים חברות במכרזים. לתפעול הוצאו שים,

 זכו? בדיוק במה וזכו. ניגשו קמו, חדשות פרטיות
הכר מחיר קווים. של אשכול להפעלת בהיתר

 ולמעשה התחנות מיקום השירות, תדירות טיס,
במ מראש מתקבלות התפעוליות ההחלטות כל

 למתמודדים. ומוכתבות והאוצר התחבורה שרדי
 הסובסידיה גודל אחד: לעניין הוגבל המכרז לכן

 להסתפק מוכנות שהיו חברות בו זכו הממשלתית:
האוצר. מקופת תמיכה פחות בהכי

 מקיף דוח המדינה מבקר פירסם מה זמן לפני
 כבוד של מקום הציבורית. התחבורה כשלי על

 והמעוותת, השגויה המכרזים לשיטת בו הוקדש
 לקמץ פרטיות אוטובוסים לחברות הגורמת
 "המסחור לנהגים. ובשכר לנוסעים בשירות

 מנהל ריקלין, גלעד אומר אוטובוסים", בנהגי
 בכיר עובד ובעבר אגד של הראשי הכספים

 הנמוך בשכר "מקורו באוצר, התקציבים באגף
 למעשה נקבע השכר חדשים". לנהגים המשולם

 בקו־ גם הנמוך. הממשלתי הסבסוד רף ידי על
 אוטובוסים קווי הוצעו ריקלין, אומר פנהאגן,
 לשירות מכריע משקל ניתן ששם אלא למכרז,

 אבל הנהגים. של העסקה ולתנאי - לנוסעים
נכון? בקופנהאגן, לא אנחנו

פרי אבי המזכירות יו״ר אומר השנים, בחלוף
 את להתאים שעליו הבין אגד קואופרטיב דמן,

 75%מ־ ירד שלו הנתח החדשה. למציאות עצמו
 ההפרטה לפני באוטובוסים ההסעות ממספר

 הקואופרטיב חברי 1,300 לצד עכשיו. 33%ל־
 המכונים ותיקים עובדים 2,000 עוד בו מועסקים

מדור נהגים 3,000ו־ יחסית, גבוה ששכרם א׳ דור

לשעה. שקל 43כ־ של המקובל השכר שלהם ב׳
 לצנינים היה זה תחרותי ענף מבנה שגם אלא

 הם והתחבורה. באוצר הבכירה הפקידות בעיני
אמ ההפרטה לדעתם, הפרטה. 100%ל־ שאפו

 של הכולל הכספי ההיקף את צימצמה לא נם
 נסיעה כרטיס - ציבורית בתחבורה תמיכות

 בממוצע המדינה ידי על מסובסד באוטובוס
 המפעילות מגוון את הרחיבה אבל ,50%־40%ב־

 במגזרים בעיקר ההמונים הסעת את ושיפרה
 חצי רק זו המדינה, מבקר פי על והערבי. ההררי
 הביטולים, האיחורים, התרבו השני מהצד הכוס:

והצפיפות. הנוחים לא הקווים
למי העת הגיעה היוצאת נתניהו בממשלת

 משרדי הציעו כך לשם הסופי. הפרטה שלב מוש
כמו מאין מפתה עסקה לאגד והתחבורה האוצר

 לחברה מקואופרטיב להפוך תסכים אגד אם תה.
 שישקיע עסקי שותף שנה בתוך ולהכניס בע״מ,

מהמדי תקבל היא מהונה, מחצית ויקנה בה
 ופנסיית מוקדמת לפרישה נדיב מימון גם נה

 תקציבית הבטהה גם ותיקים, לעובדים גישור
 שקל ממיליארד יותר של בהיקף לסובסידיה

 כה לסכום להתחייב (ההרשאה 2029 עד בשנה
 הכספים בוועדת בהולה בהצבעה ניתנה גבוה

 בין אגד של הרכוש לחלוקת זכות וגם אשתקד)
 המוצע בהסדר כסף. אין חינם הקואופרטיב חברי
 מניות חבילת אגד חברי 1,300מ־ אחד כל יקבל

 ששוויו פיננסי נכס החדשה, בע״מ אגד בחברת
שקל. במיליון מקצועיים מעריכים ידי על נאמד

 של צי בעלת כולה, אגד של הכלכלי השווי
 בהסכם חשמליים; 25 רק אוטובוסים(מהם 3,000

 מספרם את להגדיל אגד מתחייבת הממשלה עם
 מוערך אחר ונדל״ן מרכזיות תחנות ),250ל־

 חבר יוכל היום בבוא שקל. מיליארד 1.3בכ־
 או שלו. המניה את למכור לשעבר הקואופרטיב

 למשקיע־ או בה, תיסחר בע״מ אגד אם בבורסה,
עסקי. שותף

 בעוד ימימה מימים מחזיקים קואופרטיב חברי
המבטי עבודה", "מניות מניות, של ייחודי סוג
 יום עד מועדפים בתנאים מלאה תעסוקה חות

 אגד חבר יחזיר הפרישה ביום לפנסיה. הפרישה
 שנות לפני שקנה העבודה מניית את בע״מ לאגד

 מלבד שקל אלף 450 עד בתמורה ויקבל דור,
החדשה. הבעלות מניית

ההסתד ידי על שאושר הממשלה עם בהסכם
המשפטי היועץ העמותות, רשם ני״ע, רשות רות,

 משרד של המשפטי היועץ האוצר, משרד של
 נוספים, רגולציה וגופי המסים רשות התחבורה,
ההפ את לצמצם כלומר להתייעל, אגד התחייבה

 60 הקואופרטיב הפסיד 2017ב־ - השוטפים סדים
 הממשלתית הסובסידיה קבלת לאחר שקל מיליון

 קווי יתרת את ולהעמיד - שקל בכמיליארד
לכל. פתוחים למכרזים שלו התחבורה

 צריך עמודים, מאות של עבה ספר ההסדר,
 כך הקואופרטיב, מחברי 75% אישור את לקבל
 בפועל מצביע בהצבעה משתתף שאינו מי שגם
 כדי יצביעו שלא חברים מאות בכמה "די נגה

 ההצבעה ריקלין. אומר ההסדר", את למוטט
 של הנוכחית ההנהלה הקרוב. שני ביום תהיה
לח חילקה תכופים, הסברה מבצעי ערכה אגד

 וכלכליים פיננסיים מסמכים של כמויות ברים
 זאת ובכל ריקלין), מדגיש מלאה", ("בשקיפות

בתוצאה. בטוחה ולא שקטה לא
 ההסכם "אם מזהיר: פרידמן המזכירות יו״ר

 הדרוש, ברוב יאושר לא הממשלה עם שלנו
 תפשוט ואגד הסובסידיות את תעצור הממשלה

 לדבריו, שאגד, אף קטסטרופה". תהיה הרגל. את
 הממשלה, עם ביד יד הלכה הדרך כל "לאורך

 מדוע? לרקתה". אקדח כעת הצמידה הממשלה
 תחבורת כל את להפריט עימה וגמור מנוי כי

 על העובדים בעלות הקואופרציה, האוטובוסים.
הרעיוני. לטעמה אינה שלהם, הייצור אמצעי

מה יוצא המוצע ההסכם אגד, חברי מבחינת
 מבחינת ידיים. בשתי אותו לחטוף חלומי; כלל.

 שהמניע מפני חשובה לא העלות הממשלה,
 של בבעלות רוצים לא השרים אידיאולוגי: שלה

 הסעת על המדינה של בבעלות ולא העובדים
 "יותר ביזנס כי ביזנס, רק באוטובוסים. המונים

 את מסביר מפוליטיקה", נקי ויותר כלכלית יעיל
ריקלין. גלעד עליה) מגן העמדה(וגם

 מהשבוע כצפוי, תסתיים באגד הצבעה אם
 כמעט שבה היחידה המדינה ישראל תהיה הבא
 בניגוד זאת מופרטת. באוטובוסים התחבורה כל

הל פריז, לונדון, בניו־יורק, הנהוג למודל גמור
 של ארוכה וברשימה דבלין ברלין, ורשה, סינקי,
 באוטובוסים ההמונים הסעת שבהן ומדינות ערים

ופר קואופרטיבית ציבורית, בעלות בין נחלקת
 כהשלמה בלבד, מצומצם בשיעור האחרונה טית.
מרכזי. שדרה כעמוד ולא

המ מבקר של הבא לדוח בסבלנות ונהכה
דינה.

 אם "ספק מונדלק: פו־ופ'
 בוררות בארץ להנהיג ניתן

 הציבורי, בשירות חובה
 שההסתדרות מכיוון

מתנגדים" והאוצר

 של חדש סקר פי על
 15%כ־ רק ה־ססקס,
 נמצאים העבודה ממקומות

 בעקבות הכחדה בסכנת
והאוסומציה הרובוסיקה

 פרידמן: אבי אגד, יו״ר
 הממשלה עם ההסכם "אם
 הממשלה יאושר, לא

 הסובסידיות את תעצור
הרגל" את תפשוס ואגד
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