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עורך אחראי: יהודה בר-אור יו”ר האיגוד
המו"ל: איגוד המוניות הארצי 

www.igudtaxi.co.il :כתובת: המרכבה 19 א.ת. חולון, 58851 אתר
igudtaxi@walla.com :טל’: 03-5502611 פקס: 03-5502610 מייל

חפשו אותנו ב-

שיווק וניהול הפקה: פיני כהן, ברית ענברים תקשורת שיווקית
www.brit-inb.com :טל. 052-2512357 אתר

brit-inb@012.net.il :מייל
כתבת המערכת: רותי רובינשטיין

עיצוב גרפי והכנה לדפוס: רני לביא פרי

דברי יו"ר ארגון הגג של נהגי ובעלי המוניות בישראל:
חברי נהגי המוניות ומנהלים נכבדים,

מ-11.250.000  למעלה  וזה  נוסעים  מ-450.000  למעלה  יום  כל  מסעים  אנו 
נוסעים בחודש ולכן חשוב לנו להיכנס לכל נתיב תחבורה ציבורית כי להבנתנו 
אנו תחבורה ציבורית וכך מכילים עלינו חוקים וכך אנו מתנהגים. כל נתיב חייב 
להיות חופשי להסעת נוסעים בשכר שכן הנוסע משלם ורוצה להגיע במהירות 
ודורשים  בעניין  מאבק  מנהלים  אנו  רב  זמן  מזה  ליעדו.  ביותר  הזול  ובמחיר 
להיכלל בכל נתיב תחבורה. לא נסכים לשלם בשום כביש אגרה ולא ניתן יד 

למיגור שלנו משימוש חופשי בנתיבי תחבורה!!!

צר לנו ששר התחבורה ושר האוצר נכנעו ללחץ של ארגוני הצרכנים וחתמו על 
הצו להפחתת מחיר ב-10.9%, זהו מהלך שגוי ואנו פועלים לדחות גזרה זו עד 
סוף השנה. ניסינו בכל כוחנו לגייס כסף כדי לקחת כלכלן בכיר שיסביר ויגרום 
לדחיית הנושא על הסף. לצערנו נהגי המוניות ותחנות המוניות לא הבינו את 
כדי  האיגוד  את  לחזק  שחייבים  לכולכם  האות  יהיה  אולי  זה  העניין,  חומרת 

שחוסר כסף לא יהווה גורם שימנע מאיתנו מאבקים צודקים אחרים. 

היום עם כניסת הנסיעה השיתופית במונית נוכל להסיע עד 3 נוסעים במונית 
ולהוציא קבלות נפרדות לכל נוסע ובכך יוכפל מספר המשתמשים במונית. אנו 
קוראים לכל הנהגים שיש לשתף פעולה במיזם התחבורה השיתופית באם לא 

כן אובר יקבל את ההזדמנות שלו. 

חברים, ארגון הגג פועל לווסת את גזירת הבלו על הסולר ולהתאימו למשאיות 
ואוטובוסים ולא נסכים שיחריגו אותנו מהם כפי שהם רצו לעשות, להפחית 
האוטובוסים  עם  שסיכמו  כפי   2018 משנת  ולא  מ-2016  החל  הבלו  את  לנו 
והמשאיות. עמדנו על כך שהפריסה ל-4 שנים תחל מ-2018 בהדרגה עד 2022 
)כך הם מכנים את הסולר( לרכב  כולל. המעבר של כל הרכבים מרכב מזהם 

היברידי או חשמלי או גז יתבצע בשנים אלו. 

על המונית  דרשנו שנתיים אחריות  וקיבלנו.  ההיברידי  דרשנו הקלות במחירי 
ההיברידית או 200.000 ק"מ וקיבלנו. דרשנו פטור ממכס לרכב היברידי לאחר 
4 שנים וקיבלנו. דרשנו החזר פחת, במקום 4 שנים במונית היברידית, 3 שנים 

וקיבלנו.

אנו פועלים להכניס את הרכבים הישנים לפטור ממכס לאחר 4 שנים כדי להקל 
על מכירת המונית בשוק הפרטי ובכך נהג המונית יוכל לקבל תמורה גבוהה 

יותר על המונית הישנה ולקנות מונית חדשה. 

ארגון הגג פועל להכיר בארגון כארגון מקצועי. 

לסיכום חברי נהגי המוניות, כדי להשיג יותר צריך לפעול ביחד לחזק את הארגון 
ולקדמו בכל מקום בארץ כי רק ביחד נוכל להביא הישגים ולהצעיד את הענף 

לחוף מבטחים. 
בברכת חג שמח ושנהיה לראש ולא לזנב

בכבוד רב,
יהודה בר-אור

ונהגי  בעלי  של  הגג  ארגון  יו"ר 
המוניות בישראל
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ראיון עם יהודה בר אור, יו”ר איגוד נהגי המוניות הארצי

יהודה בר אור כל הזמן עם 
האצבע על הדופק

לנקוט  שיש  הקשות  הפעולות  על  מספר  המוניות  נהגי  איגוד  יו"ר 
בחזיתות לא מעטות וקורא שוב לכלל התחנות לפעול יחדיו ולהתאגד 

לפני שהענף יפגע פגיעה אנושה

ריאיון עם יהודה בר אור, יו"ר איגוד ה
'הלו  לעיתון  הארצי,  המוניות  נהגי 
במספר  הפעם  מתמקד   'Taxi
נושאים חשובים בשילוב הבעיות שפוקדות 
את ענף המוניות ולצד החדשות על העשייה 
של  בהובלתו  האיגוד  הנהלת  של  הרבה 
הענף  עבור  כלילות  ימים  שעושה  יהודה, 

ככלל והעוסקים בו בפרט.
בכותרות  אור  בר  פורס  הריאיון  בתחילת 
את הבעיות עם גוגל, ווייז, גט, אובר, מוניות 
המחירים  להורדת  הרצון  ועניין  היברידיות 
ב-10.9% ועוד ומיד מרחיב בהיבטים אלו: 

ההחלטה על הורדת מחיר הנסיעה
"משרד האוצר ומשרד התחבורה לאחרונה 
ברצונם  כי  המחירים,  בוועדת  החליטו 
הנסיעה  מחירי  את  להפחית  ובכוונתם 
לשימוע  הוזמנו  כן  על  ב-10.9%.  במוניות 
ולהציג את עמדתנו  לומר  שבו התבקשנו 
בנושא. לאור המהלך המופרך, כינסנו באופן 
והתקבלה החלטה  מיידי את כל התחנות 
לשכור את שירותיו של כלכלן ורואה חשבון 
על מנת לספק תשובה מקצועית ומסודרת 
למשרדי הממשלה בנושא" אומר בר-אור 
להעביר  התחייבה  תחנה  "כל  וממשיך 
1,000 ש"ח בתוספת מע"מ על מנת שנוכל 

לממן את הגורמים המקצועיים. 
כן  שלפני  בכיר,  לכלכלן  פנינו  משם 
שימש כיועץ בכיר במשרד האוצר, לצורך 
הפקת דו"ח מפורט עבור האיגוד. היועצים 
ניתן  כי  מפורשות  לנו  אמרו  הבכירים 
בהחלט לשנות את רוע הגזירה, אך עלותו 
לא  ש"ח   70,000 על  עמדה  הכלכלן  של 
כולל מע"מ, בתוספת 10,000 ש"ח נוספים 

עבור רו"ח לצורך הפשטת הנתונים. לצורך 
אסיפה  קיימנו  הנדרשים,  הכספים  גיוס 
הרב  לצערנו  אך  התחנות  כלל  רוכזו  בה 
לא הצלחנו לארגן אף את מחצית הסכום 
הנדרש ועל כן נאלצנו לשכור את שירותיו 
של כלכלן ורואה חשבון, תחת הכוח הכספי 

המועט שאספנו.
"במצב שנוצר" אומר בר אור "לא הצלחנו 
ומשרד  האוצר  משרד  את  לשכנע 
מקום  אין  המחיר  שלהפחתת  התחבורה 
הסכימו  רבים,  לחצים  הפעלת  ולאחר 
משרדי הממשלה כי רק לארח שהפחתת 
סל  להקים  לתוקפה,  תיכנס  המחירים 
פקידי  עם  יחד  נשב  שבו  חדש  תשומות 
האוצר והתחבורה ונבנה יחדיו את הוצאות 
והכנסות הענף לצד בחינת רווחיותו ולאור 
להעלות  מקום  יהיה  אם  יבחנו  התוצאות 

בחזרה את המחירים."
זו  התנהלות  לאור  אור  בר  של  מסקנתו 
התחנות  כלל  "אילו  משמעית:  חד  הינה 
וגיוס הכספים  היו נרתמות למהלך איסוף 
את  לדחות  ברור  באופן  מצליחים  היינו   –
לבקש  אותנו  לאלץ  במקום  הגזירה  רוע 

את חסדי השרים. החוק היה אמור להיכנס 
 2016 אפריל  חודש  בתחילת  לתוקפו 
שלא  בבקשתנו  לשרים  פנייתנו  בשל  אך 
יחתמו על צו הורדת המחירים, הצו עדיין 
לא נחתם. הגזירה הזו עדיין מרחפת מעל 
שלא  תחנות  אותן  בשל  זאת  וכל  ראשנו 
או  הזעום  הסכום  את  לשלם  הסכימו 
לחילופין לא העבירו את הכסף שהתחייבו 

להעביר."

נסיעות משותפות בפרייבטים 
יהודה בר אור מספר כי במהלך החודשים 
האחרונים התקבלו תלונות רבות מתחנות 
על ווייז, גוגל ומפעילים אחרים המפעילים 
"לצורך  משותפות.  לנסיעות  פרייבטים 
מעקב  הפעלנו  אלו  בתלונות  הטיפול 
הקלטנו  "צילמנו,  אור  בר  אומר  בנושא" 
שברשותנו  החומרים  כלל  את  והעברנו 
למפקח על התחבורה במשרד התחבורה, 
שהבטיח לטפל בתלונות, לצד קריאתו של 
המפקח לראשי אובר וגט שאין אישור חוקי 

בארץ להסיע אנשים בפרייבטים."
"יחד עם זאת התופעה לא נפסקת. משרד 

המשך בעמוד 6 
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גיליון מס' 18 נובמבר 2012

בלבד  פקחים   5-6 עם  פועל  התחבורה 
ועל כן הנושא איננו נאכף. הצענו למשרד 
התחבורה לסייע באכיפת הנושא אך מכיוון 
אלו סמכויות,  אי  עלינו  להאציל  שצריכים 

לא ניתן לעשות כן. 

הלוביסט הפרטי של אובר
הממשלה  שבישיבת  לשמוע  הופתענו 
שהתקיימה, ראש הממשלה בנימין נתניהו 
כלוביסט של  ככל הנראה החליט לשמש 
התחבורה  לשר  פונה  שהוא  תוך  אובר 
לישראל  אובר  את  להכניס  בהוראה 
הגדול  בכסף  המוניות  נהגי  את  ולהחליף 

של הובר. 
ואנו  שר התחבורה דחה מיד את בקשתו 
החזיתות  בכל  בלימה  למלחמת  יצאנו 
והערוצים ורק הודות לכך הצלחנו להוריד 
הוא  שעליו  מהעץ  הממשלה  ראש  את 

טיפס. 
עוד באותו נושא אומר בר אור כי "נקראנו 
לשיחה על ידי ח"כ אמיר אוחנה מהליכוד, 
שהגיש הצעת חוק להחדרת אובר למדינה 
ולהחלפת נהגי מוניות ברכבים פרטיים, תוך 

מתן הצעה לפיצוי כספי לבעלי המספרים. 
ארגון הגג דחה על הסף את ההצעה, לא 
מדובר כאן בכסף" אומר בר אור "אלא על 
לעשות  יכולים  אנו   – עבודה  על  פרנסה, 
ביותר  והבטוח  ביותר  הטוב  האופן  זאת 
ישראל. במקביל לכך  עבור אזרחי מדינת 
שמענו ממשרד התחבורה שרוצים לדחוף 
נזעקנו  מיד   . ההסדרים  לחוק  אובר  את 
אסון  יהווה  כזה  שדבר  ולשכנע  להסביר 
ולמדינה כאחד. נפגשנו עם ח"כים,  לענף 
פקידי האוצר ועוד ונתבקשנו להכין תוכנית 
מדוע עדיף לנסוע איתנו וכיצד אנו יכולים 
מיד  ישראל.  עם  עבור  מחירים  להוריד 
למנכ"לית  מכתב  והוצאנו  בנושא  פעלנו 
בפניה  פורסים  אנו  בו  התחבורה,  משרד 

הנסיעה  להעדפת  הסיבות  את  בפירוט 
עם נהגי המוניות על פני אובר לצד מתן 
פתרונות שיאפשרו הוזלת מחיר הנסיעה." 
ולפגישות  ששלחנו  למכתבים  "הודות 
החליטו  בכנסת,  הח"כים  עם  שקיימנו 
התחבורה  שר  עם  ביחד  האוצר  פקידי 
השיתופית  הנסיעה  נושא  את  לבחון 
באמצעות מוניות בלבד והוציא את אובר 
למוניות  התאמתו  תוך  ההסדרים,  מחוק 
ההסדרים  בחוק  שיאושר  דבר  בלבד, 

הקרוב." 
"הישג אדיר זה מנע אבל גדול ל-35,000 
זאת  כל  ובני משפחותיהם,  עובדים בענף 
הודות לפעילות ארגון הגג, שאילולי פעילות 
בר  אומר  אנושות"  נפגע  היה  הענף  זאת 

אור.

הניסיון להגדיל את אגרת החניה
להגדיל  לניסיון  להתייחס  מבקש  אור  בר 
"העיריות  לדבריו  החניה,  אגרת  את 
הגדולות התאגדו בניסיון להגדיל את דמי 
אגרת החניה בתחנות ובכך להטיל הוצאה 
נוספת על התחנות. בדיון שהתקיים בוועדת 
הביעו  האיגוד  מובילי  הכנסת,  של  הפנים 

המשך בעמוד 8 
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התנגדות נחרצת למהלך שמנסות לדחוף 
בעיקר העיריות הגדולות, בהן ירושלים, תל 
אביב וחיפה, שמתרצות את המהלך בכך 
שהתחנות תופסות ולוקחות חניות יקרות. 
התנגדותנו,  ולאור  העיריות  בקשות  חרף 
שגם  אמסלם  ח"כ  הוועדה  יו"ר  אמר 
האוטובוסים לוקחים חניות אך לא באים 
אליהם עם דרישה כספית והורה לרשויות 
היות  להגיע להסכמות או שירדו מהעניין, 
את  לבטל  תדאג  שהוועדה  מצב  וייתכן 

דרישתם."

מערכות מצילות חיים ונושא 
השב"חים

מפעילי  כל  את  חייב  התחבורה  משרד 
מערכות  להכניס  הציבורית  התחבורה 
מצילות חיים כמו למשל מערכת מובילאיי 
עד לסוף חודש נובמבר בעלות של אלפי 
האיגוד  הנהלת  כי  אומר  בר  שקלים. 
בראשותו ביקשה להחריג את הענף מכך 
ולא  לכך  הולם  תקציב  יאושר  אשר  עד 
הנהגים.  של  גבם  על  נוסף  עוול  להוות 
בכך נמנעה הוצאה כבדה נוספת לעובדים 

בענף.
בנושא השב"חים,  בדיון שהתקיים בכנסת 
נעשה ניסיון נוסף לדחוף את נושא הגברת 

והרחיב את החוק  האכיפה על השב"חים 
"אנו הצלחנו  ולמעסיקים.  מעבר למלינים 
לדחות את הגזירה על ציבור נהגי המוניות 
שהיה עלול לקרוס בגללה והמצב נותר על 
חושב  "מישהו  מדור  )ראו  שהיה  כפי  קנו, 

עליך", סעיף 1 בגיליון הקודם(.

הבלו על הסולר
 'taxi 'הלו  למערכת  מספר  אור  בר 
את  הזמין  האוצר  שמשרד  כך  על 
ראשי האיגוד לשימוע בנושא החזר 
שנדרש  בטענה  הסולר,  על  הבלו 
מעבר  לעודד  בכדי  זאת  לבטל 
לרכבים היברידיים ורכבים המונעים 

בגז וחשמל. 
שעד  והבהרנו  מיד  התנגדנו  "אנו 
אשר לא יובא פיתרון לנושא אחריות 
בין אם מדובר בקילומטראז'  הרכב 
או  ק"מ   200,000 של  מינימאלי 
ומנוע  לרכב  שנתיים  לחילופין 
אחריות,  חודשי   36 עם  חשמלי 
לא  ביום,  שמקבלים  למה  בדומה 

נוכל ולא נסכים לדרישה זו. 
להגנת  והמשרד  האוצר  משרד 
עם  להסכמות  הגיעו  הסביבה 

לתת  נכונות  והביעו  בנושא  היבואנים 
לרכב.  שנתיים  או  אחריות  ק"מ   200,000
הנ"ל  הממשלה  משרדי  לכך,  בנוסף 
החזר  לרבות  נוספות,  הבטחות  הבטיחו 
מלא על הוצאות, שמקום 4 שנים, לשלוש 
הציעו  כן  כמו   .33% כלומר  שנים, 
ל-1500  20 אלף ש"ח  שגובה  מענק 
המוניות הראשונות שיסבו את רכבם 
להיברידי ועוד הטבות נוספות. האיגוד 
בשנים  הבלו  להפחתת  הסכים  לא 
2016 ו-2017, אך במידה והטבות אלו 
קו בשנת  ליישר  נסכים  אנטו  יוסדרו, 
האוטובוסים  המובילים,  עם   2018
על  מס  להפחתת  ונסכים  והמסיעים 
ארבע  במשך  מדורג  באופן  הסולר 

שנים."

רפורמת פנסיית החובה 
לנהגי המוניות

וועדת  יו"ר  כהן,  אלי  ח"כ  חברנו 
הרפורמות של הכנסת, הגיע לבקשת 
יו"ר האיגוד לפגישה במשרדי האיגוד. 
הארצי  הוועד  נציגי  הגיעו  לפגישה 
ובמהלכה דנו בנושא החלת רפורמת 

פנסיית החובה גם לנהגי המוניות. 
כהן  ח"כ  של  בהובלתו  "הרפורמה 
בעת  פנסיה  המוניות  לנהגי  תבטיח 
הביטוח  דמי  פרישה.  לגיל  הגיעם 
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ראיון עם אריה קוריאט, מנהל תחנת מוניות המשוחרר

חייבים להתאגד עכשיו
לכלל  קורא  הארצי'  המוניות  נהגי  'איגוד  הנהלת  חבר  קוריאט  אריה 
העוסקים בענף להתעורר ולשלם את דמי החבר החודשיים לאיגוד בכדי 
שהאיגוד יוכל להילחם ולפעול במלוא הכוח לטובת כלל העוסקים בענף

לעבודתו א שנה   20 מציין  קוריאט  ריה 
בענף המוניות. קוריאט החל את דרכו 
לתקופה  ים  בת  בקניון  מונית  כנהג 
המשוחרר,  למוניות  הגיע  מכן  ולאחר  קצרה 
הממוקמת ברחוב תוצרת הארץ 3, בתל אביב 
מניה  רכש  קוריאט  שנה.   30 מזה  ופועלת 
בתחנה ומיד הבחין שיש להביא לשינוי ברמה 
התחנה  של  השוטפת  והפעילות  התפעולית 

אשר עלולים להביא לקריסתה. 
יוסף  דניאל  עם  בשיתוף  קוריאט  פעל  כן  על 
התחנה,  של  הביקורת  בוועדת  בהיותם  עוד 
לשינוי ההתנהלות ואופן העבודה בתחנה ולשם 
כך התמנה כמנהל בתחנה, במסגרת שהייתה 
מנהלים  שלושה  בה  בתחנה,  אז  דה  מקובלת 
עובדים  לכך  ובמקביל  התחנה  את  המנהלים 
נכון  ולא  ניתן  לא  שכך  הבין  קוריאט  במונית. 
מנהל  שימנו  כך  על  ועמד  התחנה  את  לנהל 

יחיד, בעל רקע והשכלה מתאימים. 
ולאחר  לתחנה  מנכ"ל  מינו  ויוסף  קוריאט 
ההנהלה  ידי  על  פוטר  הוא  קצרה  תקופה 
הקודמת.  במתכונתה  לעבוד  שבה  והתחנה 
ושלומי  יוסף  קוריאט,  של  הפצרותיהם  לאחר 
מונה  קוריאט  הלקויה,  להתנהלות  סודרי 
את  מקדיש  הוא  ומאז  בתחנה  בשכר  למנהל 
ויוסף.  לניהולה בעזרתם של סודרי  זמנו  מירב 
צוות ההנהלה החדשה נקטו בפעולות נוספות 
והודות  תהום  לפני  "עמדנו  בתחנה.  שבוצעו 

למקום  התחנה  את  הבאנו  שננקטו,  לפעולות 
הן  כך  להיות  מוניות  תחנת  לכל  מאחל  שאני 
האשראי  החייבים,  הכספים,  תזרימי  בבחינת 

וההון האנושי בתחנה" אומר קוריאט. 
שאנו  היא  'המשוחרר'  תחנת  של  "הייחודיות 
שלנו  והסוד  וארגונים  מוסדות  עם  עובדים 
הוא תשלום הוגן לנהג והעברת נסיעות על פי 
התור ולא על ידי עשיית 'קומבינות' למקורבים 
כל  את  מקליטים  אנו  בתחנה.  לבכירים  ו/או 
לכך  ובנוסף  בתחנה  הסדרנים  של  מהלכיהם 
לפעול  לסדרנים  טכנית  שום אפשרות  גם  אין 
המשוחרר  תחנת  הנסיעות."  לחלוקת  אחרת 
מונה כ-100 נהגים, חמישה סדרנים ועוד אחד 
גם  מעסיקה  התחנה  ומלבדם  עובדים  עשר 

רואה חשבון ועורך דין. 
באיגוד  הנהלה  כחבר  קוריאט  נכנס  לאחרונה 
נהגי המוניות הארצי. "נכנסתי להנהלת האיגוד 
מתוך מקום של אכפתיות למה שקורה בענף" 
העניין  בכל  "העצוב  ומוסיף  קוריאט  אומר 
חבר  דמי  משלמים  אינם  שנהגים  הוא  כאן 
חודשיים שעלותם מסתכמים ב-10 ש"ח בלבד, 
לשמירת  היו"ר  בעזרת  שפועל  איגוד  עבור 
האינטרסים של העוסקים בענף. אילו כל נהג 
היה משלם את העלות הנמוכה הזו, הכסף הזה 
היה מאפשר לאיגוד לפעול באופן חזק הרבה 

יותר מכפי שהוא פועל היום." 
"לצערנו ללא יכולת כספית, לא ניתן לייצג כמות 

כזו אדירה של נהגים ולשמור על האינטרסים 
מבינים  אינם  שהנהגים  מצער  וזה  שלהם. 
בתועלת האדירה שהייתה צומחת עבורם אילו 

רק היו משלמים את דמי החבר החודשיים."
עוד אומר קוריאט כי "יש צפי ממשי להפחתת 
הנסיעה.  ממחיר  ב-11%  הנסיעה  עלות 
כרס  עבת  חוברת  הגישה  לצרכנות  המועצה 
לשר התחבורה תוך מתן הסברים מדוע נדרש 
להפחית את עלות הנסיעה ב-11%. אנו נדרשנו 
באיגוד להעביר חוות דעת מקצועית שעלותה 
ביכולת  שאין  דבר  ש"ח.  אלף   80 על  עמדה 
להפחתה  כעת  נדרש  הענף  כן  ועל  האיגוד 
והיה  שבמידה  ובטוחים  סבורים  אנו  כאשר  זו, 
לאנשי  לשלם  הכספית  היכולת  את  לאיגוד 
המקצוע עבור אותה חוות דעת, לא רק שהיינו 
מונעים את הורדת המחיר, אלא היינו מעלים."

"אני מבקש לנצל את ההזדמנות ולקרוא לכל 
ונהגי המוניות לדאוג  בעלי התחנות, המנהלים 
לכך שכל נהג ישלם את דמי המנוי החודשיים 
לאיגוד בסך של 10 שקלים בלבד. שכן האיגוד 
פועל ללא לאות לשמירה על האינטרסים של 
ושמירה  הגנה  מעטפת  ומספק  המוניות  נהגי 
מפני חוקים וגזירות שרוצים להטיל על הענף. 
הענף  האיגוד  שבלעדי  להבין  חייבים  הנהגים 
יספוג מכה אנושה וחייו של נהג המונית, שכבר 
היום נחשבים למאוד קשים, היו הופכים לבלתי 

נסבלים."

השכרת מוניות  |  סחר ושיווק  |  טרייד אין
שד' הר ציון 55, תל אביב | שד׳ בן צבי 78, תל אביב

גדי: 054-2020841 |  רפי: 054-3323320טל. 03-5373725  |  פקס. 03-5373726
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ראיון עם פריד אברהם, מנכ"ל ארגון הגג של בעלי ונהגי המוניות בישראל

הכוח באחדותנו – רק כך נצליח
להגיע להישגים משמעותייֿם

מנכ"ל ארגון הגג של בעלי ונהגי המוניות בישראל מדבר על ההישג המרשים בהדיפת אובר לצד הישגים 
נוספים ובעיקר שב ומגיש את הצורך העז מכולם – להיות מאוחדים ולפעול יחדיו למען כלל העוסקים בענף

של פ הגג  ארגון  מנכ"ל  אברהם,  ריד 
פותח  בישראל,  המוניות  ונהגי  בעלי 
טקסי'  'הלו  לעיתון  הריאיון  את 
בפני  הניצבות  הרבות  ובסכנות  במשברים 
ענף המוניות אשר מסכנות את עצם קיומו 
ועתידו של הענף. הסכנה האחרונה שבהן 
בעלי  את  שזעזעה  אובר  תופעת  הייתה 
ואף הגיעה  כולו  והענף  הזכויות הציבוריות 
הציבורית,  הזכות  של  בערכה  פגיעה  לידי 

אלא  השוק  אל  היכנסותה  טרם  עוד 
"למזלנו"  רעיון.  בגדר  באוויר  מרחפת 
שלנו  התחבורה  "שר  פריד  אומר 
אמיתי  כמקצוען  ומתנהל  מתנהג 
הרבות  שנותיו  עקב  ועניין  דבר  בכל 
גם הוא בעמדה שאין  צידד  בתפקיד, 

מקום לחברת אובר לפעול בארץ."
לפעול  שצריך  סבורים  היינו  אנו  "גם 
הסכנה  את  להרחיק  בכדי  בנחרצות 
המוניות  ענף  להצגת  פעלנו  ואכן 
כאלטרנטיבה לאובר בנסיעה שיתופית 
משרד  את  לשכנע  הצלחנו  במונית. 
האוצר ואת השר העומד בראשו, משה 

כחלון, בהעדפת הנסיעה השיתופית במונית, 
דבר שהפך את חברת אובר למיותרת." 

"התוכנית  כי  זה  בנושא  פריד  הוסיף  עוד 
פעילותנו,  ולאחר   2017 לשנת  מיועדת 
אמור  אשר  ההסדרים,  לחוק  הוכנסה 
ואחרים  כאלה  תיקונים  עם  מאושר  להיות 
במהלך סוף השנה. מצד אחד הדבר יתרום 
ערכה  והחזרת  הענף  להתאוששות  ויביא 
)המספר  הציבורית  הזכות  של  הריאלי 
להסכמות  הגיעו  לא  עדיין  ומאידך  הירוק( 
בדבר השיטה והדרך שבהן יפעלו המוניות 
זה  ובהקשר  המשותפת.  הנסיעה  להסעת 
יהווה  הקיים,  המונה  שעדכון  סבורים  אנו 
הנסיעה  מחיר  לקביעת  הנכונה  הדרך 
סבור  האוצר  שמשרד  בזמן  המשותפת, 
שיגדיר  מראש  קבוע  מחירון  לקבוע  יש  כי 

את מחיר הנסיעה, דבר שלדעתנו יסכן את 
הבלעדיות של נהגי המוניות ובעתיד יכשיר 
זאת  עם  זו.  בשיטה  לפעול  אחרים  רכבים 
שנת 2017 צריכה להיות שנת התאוששות 

לענף המוניות בכלל."
לדבריו של פריד "באותו הסדר דנו גם בנושא 
הרפורמה בענף מוניות השירות אשר כידוע 
בסוף שנת 2016 תסתיים הרפורמה שניתנה 
רבים  בדיונים  השירות.  לענף   2005 בשנת 

והתחבורה  האוצר  משרדי  עם  ומתמשכים 
להמשך  מענה  לתת  דרכים  מחפשים   –
השירות  מוניות  תאגידי  של  פעילותם 
לפתור  אחרות  דרכים  ולאפשר  המצליחים 
בשנים  כשלו  אשר  התאגידים  בעיית  את 
שהמדינה  שופע  סבסוד  עקב  האחרונות 
העניקה לתחבורה הציבורית למעט מוניות 
השירות כמו גם הורדת המע"מ על הדלק 
פרט למוניות השירות וכמו גם הפעלת רב 
מוניות  את  שמחריג  ציבורית  לתחבורה  קו 
ולא  הנוסעים  כמויות  את  מקטין  השירות, 
על  לעלות  זכאיות  לאוכלוסיות  מאפשר 

מונית השירות."
אמורים  היו  הללו  ההסדרים  שכל  "כמובן 
להיכלל בחבילה אחת בחוק ההסדרים. על 
ליקויי  יתוקנו  לא  אלה  ובימים  ובמידה  כן 

הדרך  תימצא  לא  ואם  הכולל  ההסדר 
לסבסד גם את מוניות השירות, כנראה ולא 

יהיה מנוס מתביעה משפטית."
כמו כן אומר פריד כי "האחדות בענף הינה 
לכלל  רק למנהיגיו אלא  לא  מרכיב חשוב 
מאז   – ולראיה  יחד.  גם  והנהגים  התחנות 
המשותפת  ופעילותנו  המשותף  חיבורנו 
רבה  משמעות  להצלחתנו   – הגג  בארגון 
לא  סכנות  להדוף  הצלחנו  יותר.  וגדולה 
מעטות ולהגיע להישגים לא מבוטלים. 
וישיבות  מגעים  קיימנו  לאחרונה 
הסולר(,  על  )המס  הבלו  בנושא 
כעשור,  לפני  אותו  השגנו  שכידוע 
דבר  נהג,  כל  לחשבונו של  כהחזרים 
הגיע  אלא  אללה',  'מן  הגיע  שלא 
במסדרונות  קשה  מעבודה  כתוצאה 

הכנסת."
ובבוא  שנים   10 בתום  הפעם  "גם 
ביטול  את  לדרוש  האוצר  משרד 
ההחזרים על הבלו, עמדנו על רגלנו 
לא  שהביטול  והתעקשנו  האחוריות 
להוזלות  בתמורה  אלא  לשווא  יעשה 
המשומשת  למונית  משמעותיות  מכס 
הנמכרת. דבר אשר יגדיל וישביח את מחיר 
להקלה  יביא  בבד  ובד  שניה  מיד  המונית 
לנהג המונית. מלבד לכך השגנו את דחיית 
 2018 לשנת  הבלו  על  ההחזרים  ביטול 

ופריסתו למשך ארבע שנים בהדרגה."
רבות  מיני  אחת  הוכחה  למעשה  "זו 
שמח  ואני  כוח  גם  יש  הכרה,  יש  שכאשר 
הכרה  ישנה  הממשל  שבמסדרונות  לומר 
בכוחו של ארגון הגג. לכן אני פונה לכל אלו 
שעדיין מתמהמהים ולא עומדים על כוחה 
נוספת  פעם  לחשוב  בענף,  האחדות  של 
ואת  עצמנו  את  יחדיו  ולחזק  ולהצטרף 

הענף כולו. 
העוסקים  לכלל  לאחל  מבקש  אני  ולסיום 

בענף המוניות שנה טובה ובטוחה לכולם."
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ראיון עם עוזי לוי, מבעלי תחנת מוניות הקניונים בראשון לציון

מוניות הקניונים – תחנת 
בוטיק שעובדת נכון

אופן  על  מספר  לציון,  בראשון  הקניונים  מוניות  תחנת  מבעלי  לוי,  עוזי 
ועל הפעילות החשובה של איגוד נהגי המוניות תחת  התנהלות התחנה 

הובלתו של יהודה בר אור

תחנת ה מבעלי  לוי,  עוזי  עם  ריאיון 
לציון,  בראשון  הקניונים  המוניות 
שנת  לתחילת  בסמוך  נערך 
היו  בתחנה  והלחץ  והעומס  הלימודים 
התחנה  על  מספר  עוזי  למועד.  בהתאם 
 20 כמעט  לפני   '97 בשנת  שהוקמה 
עובדת  הקניונים  מוניות  "תחנת  שנה: 
 50 ישנם  בתחנה  לשעון.  מסביב   24/7
וחמישה  תחנה  חברי  שישה  מוניות,  נהגי 
עמדה  בנקודת  מחזיקה  התחנה  סדרנים. 
נוספת בבניין  ונקודת עמדה  בקניון הזהב 
נוספת  ונקודה   11 UMI ברחוב משה הלוי 
גם  להם  לציון,  בראשון  המשפט  בבתי 

נותנים שירות."
תחנת הקניונים פועלת באמצעות מערכת 
באמצעות  יוצאות  הכתובות  וכל  לוויינית 
מכשירי GPS, כשכלל נהגי התחנה מצוידים 
במכשירי I-Go עם מפות. התחנה מעניקה 
מוסכי  החדש,  התעשיה  אזור  לכל  שירות 

UMI, וולוו, קרסו, יונדאי וטויוטה. 
מלבד לכך התחנה עובדת מזה עשר שנים 
שעברה  ובשנה  לציון  ראשון  עיריית  עם 
זכתה במכרז עבודה עם העירייה לשלוש 
שנים נוספות. כך שהתחנה מעניקה שירות 
הרגיל,  החינוך  המיוחד,  החינוך  למוסדות 
ההסעות  נושא  וכל  מזדמנות  הסעות 

בעיריית ראשון לציון. 
כמו כן התחנה מסיעה בלילות את עובדי 
חברת סופר פארם, חברת טל אול וחברת 
אל  בתחנה  בתחברו  ולאחרונה  קסטרו 
ניתן  שבאמצעותה  'ריידר'  אפליקציית 

להזמין נסיעות מהתחנה. 
המורכבת  משמעת  וועדת  יש  "לתחנה 

משלושה חברים" אומר לוי "ונהגי התחנה 
המונית  ניקיון  הולם,  לבוש  על  מקפידים 
ומתן שירות אדיב לנוסעים. כמו כן בכל זמן 
נתון ישנו מנהל בתחנה ולצידו שני מנהלים 
לכל  שירות  במתן  מתמקדים  אנו  בשטח. 
נווה  שכונת  לרבות  העיר,  מערב  אזור 
נובל,  פרס  כרמים,  שקמה,  נאות  אשלים, 
קרית גנים, נווה דקלים, נווה ים ונווה חוף." 
באיגוד  חברה  התחנה  לוי  של  לדבריו 
שנים  חמש  מזה  הארצי  המוניות  נהגי 
ומעורה  באיגוד  הנהלה  כחבר  ועוזי מכהן 
בו.  ובכל מה שנעשה  בכל חדשות הענף 
"בשנה האחרונה חווינו בעיות קשות עקב 
ניסיונותיה של אובר להיכנס לענף המוניות 
באמצעות רכבים פרטיים, דבר הנוגד את 

כל הענף."

מצאת  יעבדו  המוניות  שנהגי  יתכן  "לא 
להרוויח  כדי  הנשמה  צאת  ועד  החמה 
במגמה  כסף  עם  טייקון  ויגיע  לחמם  את 
גבם  על  לענף  פרטיים  רכבים  להכניס 
וחשבונם של נהגי המוניות" אומר לוי בכעס 
"הדבר נכון גם לגבי חברת ווייז וחברת גוגל 
שבנו אפליקציה המזמינה רכבים פרטיים 
את  ולגזול  לחוק,  בניגוד  נוסעים,  להסיע 

פרנסתם של נהגי המוניות."

"גם חברת גט שנוסדה לפני כשלוש שנים 
שהם  תוך  ותחנות,  רישיונות  ללא  פועלת 
ומפעלים  מוסדות  עבור  נסיעות  מבצעים 
בזמן שישנן תחנות ומוניות הסובלות בשל 

המצב מחוסר עבודה." 
עוד אומר לוי כי "האיגוד בראשותו והובלתו 
אור עובד מבוקר עד ערב  יהודה בר  של 
ונלחם להצלת ענף המוניות שעומד בפני 

מצבים מאוד קשים. שהרי כמעט מידי יום 
להטיל  מנסים  האוצר  ומשרד  הממשלה 
ונלחם  עובד  ויהודה  חדשות  גזירות  עלינו 

לעצירת אותן גזירות."
"שלוש שנים שלא הייתה שום עליית מחירי 
את  להעלות  ובמקום  במונית  הנסיעה 
הצדקה  כל  ללא  דרישה  ישנה  המחירים, 
חברי  אנו  ב-10.9%.  המחירים  להורדת 
ופעמים  הנהגים  למען  עובדים  האיגוד 
רבות אנו פועלים באיגוד אף מבלי ידיעתם 
כאלו  גזירות  ומונעים  המונית  נהגי  של 

ואחרות מלהגיע לפתחם." 
לוי מציין את הצלחתו של האיגוד לאפשר 
בכבישים  בנת"צים  לנסוע  המוניות  לנהגי 
למוניות  איסור  היה  כה  שעד  סואנים, 
לכביש  כדוגמא  אלו,  בנתיבים  להשתמש 
20 מדרום לצפון בין השעות 7:00 בבוקר 
עומסי  ישנם  כאשר   10:00 השעה  ועד 
תנועה כבדים, ללא קשר למספר הנוסעים 
שישנם במונית. בנוסף לוי בוחר לציין את 
שהאיגוד  המיוחדים  והמבצעים  ההטבות 
לטיפולים  הנהגים  עבור  להשיג  דואג 
במוניות במוסכי הסדר ובכך להוזיל עלויות 

של עד כ-40%. 
שהאיגוד  כך  על  צער  מביע  לוי  לסיום 
אינו  אך  הנהגים  למען  כוחו  בכל  שפועל 
לא  מידע  עקב  מספיקה  הערכה  מקבל 
נכון שנהגים מקבלים. "אני אישית יודע עד 
והנהגים צריכים  כמה האיגוד עובד קשה 
אל  מגיעות  היו  האיגוד  שבלעדי  להבין 
הענף גזירות קשות מאוד שיביאו את הענף 
להתאחד  המוניות  ציבור  על  לקריסה. 

ולהיכנס לאיגוד המוניות."
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סק דין שניתן לאחרונה על ידי בית פ
המשפט העליון הדגיש את האחריות 
בפלילים המוגברת שיש להכיל על 

נהג רכב ציבורי, לעומת עבריינים אחרים.
עובדות המקרה בקצרה:- המערער הורשע 
מעשה  וביצוע  אינוס  ניסיון  של  בעבירות 
עבודתו  במסגרת  שבוצעו  בכוח,  מגונה 
כנהג מונית שירות כלפי אזרחית פיליפינית 
המחוזי  ביהמ"ש  ע"י  המערער  על  ונגזר 
 24 שנים;   3.5 של  בפועל  מאסר  עונש 
חודשי מאסר על תנאי ופיצויים למתלוננת 
בסך 35,000 ש"ח. המערער הגיש ערעור 
העונש,  חומרת  ועל  הדין  הכרעת  על 
והמדינה הגישה ערעור על קלות העונש. 

בית המשפט העליון דחה את הערעור של 
הנאשם וקיבל את הערעור מטעם המדינה. 
בית המשפט קבע שלא נכון להתעלם מכך 
ניסה  במהלכו  מתמשך  באירוע  שמדובר 
המערער לאנוס את המתלוננת, שוב ושוב, 
מבלי להרפות, ותוך שימוש בכוח ואלימות. 
כך שעל אף שלא בוצע האונס המושלם לו 
התכוון המערער, הנזק שנגרם למתלוננת 
כתוצאה מהחוויה כולה, הוא נזק משמעותי. 
נזק שהינו תוצאה של השתלטות חיצונית 
וברוטלית על גופה, וכן פגיעה בפרטיותה, 
האישי.  ובביטחונה  שלה  באוטונומיה 
ניסיונותיו החוזרים של המערער נכשלו רק 

של  ונחישותה  העיקשת  התנגדותה  עקב 
למגע  הסכמה  כי  נבהיר  עוד  המתלוננת. 
מיני מסוים כאשר המתלוננת במצב נחות 
ופגיע, לאו הסכמה היא, אלא מעין עצימת 

עיניים מצד הנאשם, כפי שבענייננו. במובן 
ולא  לחומרא  נימוק  גם  מהווה  הטיעון  זה 

לקולא. 
לכך  ולהתייחס  להוסיף  יש  זאת  לכל 
תחבורה  שירות  במסגרת  בוצע  שהאירוע 
ציבורית. המערער ניצל את משרתו כנהג 
המתלוננת  בו  שנתנה  האמון  ואת  ציבורי, 
כך. על אמון הציבור בנהג תחבורה  עקב 
בית המשפט העליון בעניין  ציבורית עמד 

אחר: 
של  הסעתם  על  אמונים  אלה  "נהגים 

מן  ונשים  אנשים  של  רבות  כמויות 
סומך  כן  ועל  למקום,  ממקום  היישוב 
עליהם הציבור שיעשו מלאכתם נאמנה. 
בשביל  זה  באמון  נעזר  המערער 
למעשה  ציפו  שלא  נשים  לתקוף 
גם  המערער  פגע  לכך,  בנוסף  זה. 
התחבורה  במערכת  הציבור  באמון 
שהייתה  נסיעה  בישראל.  הציבורית 
אמורה להיות תמימה ובטוחה, הפכה 
לרדוף  ממשיכים  שאותותיו  לסיוט 

את הקורבנות עד ליום זה." 
לאור האמור לעיל הגיע בית המשפט 
העליון למסקנה כי יש בכל אלו בכדי 
הענישה  שמתחם  למסקנה  להוביל 
של 3-6 שנות מאסר בפועל, שנקבע 
אינו  המחוזי,  המשפט  בית  ידי  על 
משקף את חומרת העבירה, על נסיבותיה 
החמיר  העליון  המשפט  בית  ולכן  ונזקיה, 
חמש  על  והעמידו  המערער  של  בעונשו 

שנות מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו. 
ואינו  בלבד,  וראשוני  כללי  למידע  הנו  זה  מאמר 

ו/או  משפטי  כייעוץ  לשמש  מקרה  בשום  נועד 

אין  ונסיבותיו.  לייעוץ משפטי לכל מקרה  כתחליף 

דין  עורך  עם  להיוועץ  מבלי  האמור  על  להסתמך 

העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת 

בלבד,  כתיבתם  למועד  נכונים  הדברים  החלטה. 

ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

אחריות מוגברת בפלילים 
של נהג מונית

את  הדגיש  העליון  המשפט  בית  ידי  על  לאחרונה  שניתן  דין  פסק 
האחריות בפלילים המוגברת שיש להכיל על נהג רכב ציבורי, לעומת 

עבריינים אחרים
n עו"ד אורי הורנשטיין

השכרת מוניות  |  סחר ושיווק  |  טרייד אין
שד' הר ציון 55, תל אביב | שד׳ בן צבי 78, תל אביב

גדי: 054-2020841 |  רפי: 054-3323320טל. 03-5373725  |  פקס. 03-5373726
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מישהו חושב עליך
וייחודיות לנהג המונית. רק באיגוד  הימים הארוכים בכבישים וברחובות הערים יוצרים ומעלים בעיות רבות 
נהגי המוניות הארצי דואגים לסייע ולהגן על הנהגים ועל התחנות הרבות החברות בו. צוות מנוסה ומקצועי 

של האיגוד עמל יומם וליל כדי שלך - נהג המונית שעובד קשה - יהיה הרבה יותר טוב מאחרי הגה המונית

ערניים שלא להסיע שב”חים
האיגוד דאג לתקן את החוק בעניין הסעת השב”חים )שוהים בלתי חוקיים( באופן הבא: בפעם 
הראשונה בה ייתפס נהג - בכל חלק של מדינת ישראל - הוא יקבל אזהרה בלבד. שלא כבעבר, 
מוניתו לא תוחרם והנהג לא יעמוד למשפט. באירוע השני שבו אותו נהג ייתפס, דינו יוחמר מאוד! 
איגוד המוניות הארצי מבקש לכן מכל חבריו, נהגי המוניות, לשים לב את מי הם מכניסים למונית. 
עם כל ההקלות שהשגנו - בטחון המדינה, בוודאי שבימים אלו, הוא בעל חשיבות עליונה באיגוד.

ראיית חשבון מוזלת
איגוד נהגי המוניות הארצי השיג עברוכם - נהגי המוניות העמלים ימים ארוכים על הכבישים - רואה 
חשבון מקצועי במחיר שווה לכל נפש. עבור שירותי ראיית החשבון המקצועיים יהיה עליכם לשלם 
רק 150 ש”ח בתוספת מע”מ מדי חודש. המחיר כולל את הגשת הדוח השנתי. רואה החשבון הנותן 
את השירות הבלעדי לאיגוד נהגי המוניות הוא רו”ח יניב מעוז, רח’ גרשון ש”ץ 4, תל-אביב-יפו, טל’: 

03-5660315, פקס: 03-5660370.

טיפולים מוזלים לחברי האיגוד:
האיגוד הגיע להסכמות )לכל דגמי המוניות למעט מרצדס( עם מוסך אבי צלח:

טיפול קטן 270 ש״ח כולל עבודה ומע"מ + בדיקת ברקסים.
טיפול גדול 400 ש״ח כולל כל הפילטרים + עבודה ובדיקת ברקסים.

ברכבי רנו טיפול גדול 500 ש״ח בשל עלות הפילטר. 
החלפת רפידות + עבדוה 150 ש״ח כולל מע"מ. 

החלפת רפידות + דרמים + עבודה 350 ש״ח כולל מע"מ. 
התחייבות המוסך על שמן וחלקים אורגינל. 

 המחירים לחברי איגודה המגיעים עם הפניה. 

חברי האיגוד יוצאים בזול!
חברי האיגוד – ורק הם – נהנים ממחירים מיוחדים, הטבות והנחות שמחזירים לכיסם בריבית דריבית 
את כל דמי האיגוד השנתיים – 120 ש"ח. האיגוד דואג להטבות בהם טיולים בארץ וחו"ל במחירים 
חדשים,  צמיגים  רכישת  בעת  מפליגות  הנחות  יינתנו  כן  כמו  נסיעות.  סוכן  עמלות  וללא  מוזלים 
של  עוה"ד  אצל  טרחה משמעותית  שכר  מהוזלת  תיהנו  בנוסף  ותוספים.  שמנים  לרכב,  מצברים 
האיגוד עו"ד אורי הורנשטיין, בסוכנות הביטוח בובליל, בעת רכישת מוניות סקודה אצל יהודה מזרחי 
או מוניות קיה אצל אופיר חורי. יש לנו עוד המון הטבות עבורכם אז אל תהססו לפנות אל משרדי 

האיגוד לדעת מה בדיוק התחדש וכמה תרוויחו בטלפון: 03-5502611, בין השעות 10:00-14:00.

מקשיבים לכל בקשה
לשירות חברי האיגוד ולשירות תחנות המוניות החברות באיגוד, שילבנו במשרד פקידה שתפקידה 
לקבל ולרכז את כל הפניות מהנהגים ומהתחנות. שעות קבלת הקהל הם בימים א' עד ה' מהשעות 

10:00 ועד 16:00.
igudtaxi@walla.com :ליצירת קשר: טל' 03-5502611. פקס: 03-5502610, דוא"ל
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פרויקט ה הינו  המהיר  נתיב 
ובעולם.  בישראל  ייחודי 
וחצי  חמש  לפני  הוקם  הוא 
בארץ.  מסוגו  ראשון  כפיילוט  שנים 
לתחבורה  עדיפות  לתת  מטרתו 
ציבורית ולרכב רב תפוסה בכניסה 
מספר  את  ולהפחית  אביב  לתל 
בתל  והנעים  הנכנסים  הרכבים 
אופן  את  וליעל  לנהל  בכך  אביב, 
הכביש  של  אורכו  התנועה.  זרימת 
נתב"ג  ממחלף  קילומטרים,  כ-13 

ועד אחרי מחלף קיבוץ גלויות. 
כיום הנתיב המהיר מעביר במהירות 
ובבטחה למעלה מ-10,000 רכבים 

מפטור  הנהנים  רכבים  אלפי  מתוכם  ביום, 
לנתיב  ואוטובוסים(,  מוניות  )כולל  מתשלום 
שבבעלותם  מנויים  כ-110,000  המהיר 

כ-300,000 כלי רכב.
סוגי  כל  מתשלום  פטורים  המהיר  בנתיב 
למעט  השירות,  ומוניות  האוטובוסים 
אוטובוס פרטי זעיר, וזאת ללא צורך ברישום 
כמנוי. כך יוכלו הנהגים המשתמשים ליהנות 
מיתרונות משמעותיים דוגמת חיסכון בזמן 
נסיעה, חיסכון בדלק והפחתת בלאי הרכב. 
השירות  מוניות  לנהגי  מומלץ  לכן 
שכן  המהיר,  בנתיב  לנסוע  והאוטובוסים 

עבורם השימוש בו ללא כל עלות.
הנתיב המהיר:  שיווק  בן-ארי, סמנכ"ל  אבי 
 2-4 בין  המסיעים  פרטיות  מוניות  "נהגי 
נוסעים יכולים לעשות שימוש חינם בנתיב 
רב  לרכב  הפטור  הגדרת  לפי  המהיר, 
תפוסה, כלומר רכב שבו נהג + 3 נוסעים או 

נהג + 2 נוסעים, כמופיע בשילוט האלקטרוני 
קבלת  לצורך  כי  לב  שימו  לנתיב.  בכניסה 
דרך  לעבור  יש  תפוסה  רב  לרכב  הפטור 
מספר  וידוא  לצורך  בחניון,  הבידוק  עמדת 
מתשלום  הפטור  וקבלת  במונית  הנוסעים 
זמן  הנהגים  יחסכו  למעשה  כך  בנתיב, 

וכסף."

משמעותית  תורם  המהיר  הנתיב  פרויקט 
הערים,  במרכזי  האוויר  זיהום  לצמצום 
בעיות החנייה הקיימות במטרופולין ומייעל 
על  אביב  לתל  התנועה  זרימת  אופן  את 
ידי סל של אמצעים תחבורתיים וכלכליים, 
ביניהם, כפי שצוין מעלה, ההחלטה להעניק 
האוטובוסים  סוגי  לכל  מתשלום  פטור 

ומוניות השירות. 

עוד מסביר בן ארי כי: "גובה אגרת הנסיעה 
לרמת  בהתאם  משתנה  והוא  קבוע  אינו 
הנסיעה  ולמהירות  המהיר  בנתיב  העומס 
המהיר  שהנתיב  ככל  בו.  המתאפשרת 

יותר, דמי האגרה יהיו  יהיה עמוס 
גבוהים יותר, זאת על מנת לווסת 
ולהעניק  בו  לנסיעה  הביקוש  את 
ציבורית  לתחבורה  עדיפות 
הפטורים  נוסעים  מרובי  ולרכבים 

מתשלום." 
"כמו כן רישום מנוי לנתיב המהיר 
שאינו  ומהיר  פשוט  הליך  הינו 
עלות,  או  התחייבות  כל  דורש 
הנסיעה  אגרת  בגין  החיוב  למעט 
נסיעה  בוצעה  בהם  במקרים   -
בנתיב המהיר ללא מעבר בעמדת 

הפטור כרכב רב תפוסה. 
טלפוני  מנוי  רישום  לבצע  ניתן 
באתר  עצמאית  או   3633* במספר 
הרישום   .www.fastlane.co.il האינטרנט: 
מומלץ לנהגי מוניות פרטיות או נהגי רכבים 

פרטיים.
 ניתן להגיע לנתיב המהיר 

מכיוונים שונים:
היציאה 	  )דרך   - מנתב”ג  לבאים 

המזרחית כביש 40(
/ מודיעין/ 	  )ירושלים   1 לבאים מכביש 

כביש 6( מייד אחרי מחלף בן גוריון
נס 	   / )ראשל”צ   412 מכביש  לבאים 

יש להשתלב לכביש  / רחובות(  ציונה 
1 בכיוון מזרח

ומדרום 	  מצפון   4 מכביש  לבאים 
להשתלב  יש  אשדוד(  יבנה,  )ראשל”צ, 
מזרח  לכיוון  גנות  במחלף   ,1 לכביש 
של  בנסיעה  המהיר  לנתיב  ולהתחבר 

כ-2 דקות בלבד!

הנתיב המהיר חוסך עבורך 
זמן, דלק ובלאי לרכב

השכרת מוניות  |  סחר ושיווק  |  טרייד אין
שד' הר ציון 55, תל אביב | שד׳ בן צבי 78, תל אביב

גדי: 054-2020841 |  רפי: 054-3323320טל. 03-5373725  |  פקס. 03-5373726
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 60% עד  של  במדרגה  הורדו  הלאומי 
ל-3.12%.  מ-6.72%  הממוצע,  מהשכר 
נהגי  יקבלו  לפנסיה  החיסכון  במסגרת 
המונית החזר ביחס ישיר לחיסכון. במקרה 
של סגירת העסק, תינתן אפשרות למשוך 
עד שליש מקופת הפנסיה כפיצויים ללא 
מי  על  רק  תחול  ההפקדה  חובת  מס. 

ועד  55 שנים  לו  שטרם מלאו 
עד  במשק.  הממוצע  לשכר 
מחצית השכר הממוצע יופרשו 
5% וממחצית השכר הממוצע 
יופרשו  הממוצע  לשכר  ועד 
מההפקדה  שליש  שני   .12%
ושליש  גמל  לקופת  יסווגו 
ייעוד  לרכב  יסווג  מההפקדה 

או למצבי אבטלה."
מוסיף  הפנסיה  בהקשר  עוד 
ארגוני  ראשי  כל  כי  אור  בר 
שרגא  של  בראשם  המשק 
עם  לדיון  נפגשו  כהן  ועדי  בר 
כלל ראשי הארגונים על מנת 
למצוא פיתרון לנושא הפנסיה 
לדרישת  ולהצטרף  לעצמאיים 
שיבינו  ובכדי  האוצר  משרד 
הינן  שהבעיות של העצמאיים 
קשות וכלל אינן פשוטות ויחד 
עם זאת יש ונדרש להשוות בין 
השכירים  של  הפנסיה  תנאי 
העצמאיים.  של  התנאים  לבין 
ולשתף  לחבור  כן החלטנו  על 
כהן  אלי  ח"כ  עם  פעולה 
הפנסיה  נושא  להסדרת 

לעצמאיים. 

הפחתת עמלת הסליקה
את  המייצג   – להב  לארגון  חברנו  "אנו 
לנושא  והבינוניים  הקטנים  העסקים 
בכרטיסי  הסליקה  עמלת  הפחתת 
האשראי" אומר בר אור, שמוביל את נושא 

זה שנים רבות, "שהרי 2% עמלת הסליקה 
הפוגע  דבר  מהצרכן,  ולא  מאיתנו  יורדים 
שחברות  בזמן  הנסיעה,  מרווחיות  ומוריד 
ש"ח  מיליארד  שלושה  מרוויחות  האשראי 
ולא  מכיסינו  זאת  משלמים  אנו  בשנה, 
מגלמים זאת על הלקוח. ארגון להב החליט 
להפחית  ובכך  הסוחרים  כל  את  לאחד 

דבר  מ-1%,  לפחות  הסליקה  עמלת  את 
שיביא להורדת הנטל מהעסקים הקטנים 
ולחיסכון של 50% מעמלת הסליקה." אלפי 
עסקים כבר הצטרפו לארגון להב ואיגודים 
להב  שמוביל  למאבק  התאגדו  רבים 

בשיתוף ערוץ 10 ועמותת ידיד. 
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הנתיב המהיר ונתיבי 
איילון

האיגוד  של  המרובה  העשייה  מן  עוד 
פנייתו  היא  אור  בר  יהודה  של  בהובלתו 
על  כבל  איתן  ח"כ  הכלכלה  ועדת  ליו"ר 
העוול שנעשה לנהגי המוניות בעניין הנתיב 
 2005 בשנת  מנתב"ג.  אביב  לתל  המהיר 
רשאי  מי  מגדיר  אשר  חוק  לתוקפו  נכנס 
הנתיב   - האגרה  בכביש  בחינם  לנסוע 
המהיר. "לצערנו" אומר יהודה "לא נכללנו 
ביצוע  לסיבת  הסבר  קיבלנו  ולא  בדיון 
נכים,  השרות,  מוניות  שכן  לענף.  העוול 
אוטובוסים ואפילו אופנועים משלמים 50%. 
מרכזי  עם  לשיחה  נקראנו  אלו  בימים 
תחבורה ונאמר לנו שרוצים לבנות כבישים 
המהיר  הכביש  בנוסח  נוספים  מהירים 
 21.000 אותנו  מכניסים  לא  ושוב  מנתב"ג 
עוברות  מוניות   1.000 כ-  )מתוכן  המוניות 
הנוסעים  לרשימת  בנתיב(  ומשתמשות 
ללא  נוסעים  להסיע  שתאפשר  בחינם 
והמהירים.  המיועדים  בכבישים  תשלום 
לקיפוח  נסכים  לא  שאנו  אומר  כבר  אני 
מתפנים  נוסעים  מסיעים  אנו  בשנית.  זה 
וממהרים להגיע לנקודות היעד כדי להסיע 

תחבורה  אנו  שנית.  נוסעים 
ציבורית משלימה עם כל הנטל 
והחוק שמחייב אותנו בכל דיני 
וחוקי התחבורה הציבורית ואין 
תשלום  להטיל  הצדקה  כל 
על  ולא  הנהג  על  לא  נוסף 
מקפח  זה  חוק  הנוסעים. 
לפתוח  דורשים  ואנו  אותנו 
אותנו  ולהכליל  הנושא  את 
מנתב"ג  המהיר  בכביש 
בכל  אותנו  להכליל  וכן 
כביש מהיר או נתיב מהיר 
ציבורית שיבנה  לתחבורה 
ממתינים  אנו  בעתיד. 
ח"כ  של  לתשובתו 
ונעדכן  זה  בנושא  כבל 

בהמשך. 
מלבד לכך נהגי מוניות 
חינם  לנסוע  יכולים 
לאיילון  המהיר  בנתיב 
או   3 מסיעים  אם  בין 
זכות  זוהי  נוסעים.   4

נהג  מספיק.  מנוצלת  שאינה 
יכול להיכנס  נוסעים   2 שמסיע 
לנתיב המהיר. עד אשר הנושא 
עם  בנתיב  לנסוע  בהחלט  אפשרי  יוסדר, 

כמות הנוסעים המפורטת כאן." 

קריאת אזהרה לעוסקים בענף
בקריאת  יוצא  אור  בר  יהודה  לסיכום 
אזהרה "חברים – האיגוד ואני קוראים לכם 
נמצא  שהענף  המצב  חומרת  את  להבין 
יחדיו.  כולם  שנפעל  חשוב  כמה  ועד  בו 
וישלמו  ישקיעו  יעזרו,  יתאגדו,  כולם  אם 

דמי איגוד על סך 120 ש"ח לשנה בלבד, 
יתאפשר לאיגוד לשכור את שירותיהם של 
יועצי תקשורת  רואה חשבון,  בכיר,  כלכלן 
ולוביסטים שיסייעו לנו לטפל במקצועיות 
את  שפוקדות  פשוטות  הלא  במצוקות 
הענף  את  להצעיד  נוכל  יחדיו  רק  הענף. 

לחוף מבטחים." 
 

בכבדו רב
יו"ר איגוד נהגי המוניות הארצי

יהודה בר-אור

רפורמת פנסיית החובה לעצמאים
יוצאת לדרך!

ב- 2008 נחקק חוק פנסיה חובה אך לא נכללו בו העצמאים המהווים כ- 500 אלף עוסקים ואת זה אנו מתקנים!כן גם לכם, נהגי המוניות, מגיע להזדקן בכבוד!

למה כדאי לכם לחסוך?

 	

הרפורמה שהובלנו תבטיח גם לכם פנסיה בעת הגיעכם לגיל פרישה

 	

הורדנו את דמי הביטוח הלאומי במדרגה של עד 60% מהשכר הממוצע מ-6.72% ל- 3.12%

 	

כי במסגרת החיסכון לפנסיה אתם מקבלים החזר מס ביחס ישר לחיסכון

 	

כי במקרה של סגירת העסק ישנה אפשרות למשוך עד שליש מקופת הפנסיה כפיצויים ללא מס.

כמה מפקידים מדי חודש?

 	

שיעור ההפקדה יהיה נמוך מהשכירים מכיוון שאין הפקדות מעביד

 	

חובת ההפקדה תחול רק עבור מי שטרם מלאו לו 55 שנים ועד לשכר הממוצע במשק

 	

עד מחצית השכר הממוצע מפרישים 5%, ממחצית השכר ההממוצע ועד השכר הממוצע 12%

 	

חובת ההפקדה לא תחול מעבר לשכר הממוצע במשק

 	

2/3 מההפקדה תסווג לקופת גמל ו- 1/3 מההפקדה תסווג לרכיב ייעודי למצבי אבטלה

 יהודה בר- אור

יו"ר איגוד נהגי המוניות

ח"כ אלי כהן

מוביל החקיקה

אברהם פריד

יו"ר ארגון מוניות השירות
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