
 ׳אגד׳ היה אדמלא
אותו להמציא צריך היה

קורה היה מה אבל בעבודתו. קלים פגמים למצוא גם אולי אפשר ״אגד״ את לבקר אפשר כמובן,
7 קיים ״אגד״ היה אלמלא במדינה

יותר גבוהים היו הנסיעה מחירי
 משום מלאכותי, באופן נמוכים ב״אגד״ הנסיעה מחירי

 כלכלית, לרמה אותם להעלות מרשה אינה שהממשלה
 פרטית חברה בידי עירונית הבין התחבורה היתה אילו

 סביר רווח לקבל כדי המחירים את מעלה זו היתה —
 לעבוד מוכנה היתה לא כזאת חברה שום השקעתה. על

 תעריפים עליה שייכפו מסכימה היתה ולא גרעון בתנאי
ריווחיים. שאינם

יותר גדולות היו הממשלה הוצאות
 חייבת היתה היא — לממשלה שייך ״אגד״ היה אילו

ת להשקיע  התחבורה, רשת בפיתוח לירות מיליוני מאו
 האזרחית. ובתעופה בנמלים ברכבת, שעשתה כש׳ם

הקואו שמשק משום אלה סכומים לציבור חוסך ״אגד"
מחסכונותי החברים השקעות ע״י ממומן כולו פרטיב

 לירות, אלפי עשרות בקואופרטיב השקיע חבר כל הם.
 הקואופרטיב פיתוח גם שנים. עבד אותם לחסוך שכדי

חבריו. כתפי על יינשאו בעתיד וגידולו

יעילים פחות היו התחבורה שירותי
 הם לכן בקואופרטיב. שווים שותפים ״אגד״ חברי כל

 היה אילו שלו. במפעלו עובד שאדם כשם בו עובדים
 שכירים העובדים וכל פרטית או ציבורית בבעלות ״אגד"

 פחות בו משקיעים היו שהעובדים להניח יש —
 בישראל אזרח כל יודע שמות לנקוב בלי גם מאמצים,

 משום מעולה, ברמה שאינם ציבוריים שירותים על
ת... לא שלעובדים פ כ אי

יותר גבוהות היו התחבורה הוצאות
 לתפעול הממשיות ההוצאות היו — ״אגד" היה אלמלא

 או פרטית בחברה יותר. גבוהות הציבורית התחבורה
 המקבלים ודירוגים בכירים פקידים מנהלים, יש ציבורית

גבוהות. משכורות

 משכורת — כאחד ונהג מנהל — חבר כל מקבל ב״אגד״
 תוספת- מקבל נוספות שעות שעובד מי רק אחידה.
 הגדולים מהישגיו אחד הוא בהוצאות החסכון הכנסה.

״אגד״. של

הבתחבור והפרעות שביתות היו
 שנה. 15 זה שביתה פרצה לא ב״אגד״ — לזכור כדאי

אחרים? בשירותים המצב מה זאת לעומת

סובלים היו הספר תושבי
 מבחינה אם גם בארץ, ישוב לכל שירות מקיים ״אגד״

 ״אגד׳ במקום היתה אם לו. כדאי הדבר אין כלכלית
 כזה, שירות מקיימת היתה לא היא — פרטית חברה

 הנהוגים מן בהרבה גבוהים מחירי-נסיעה גובה היתה או
 התחבורה היתה אילו גם הפסדיה. את לכסות כדי כיום,
בשירותים. מקצצים היו — הממשלה בידי

 קווים, מאות (המולאמת) הרכבת סגרה למשל, באנגליה,
כדאית. היתה לא שהפעלתם משום

 עצמה את הוכיחה הציבורית התחבורה להפעלת ,,אגד״ של הקואופרטיבית השיטה
דרישתנו, לפי התעריפים, יועלו אם גם ולמדינה. לנוסע — ביותר ויעילה ביותר זולה

האחרות. הארצות ברוב מאשר זול השירות יהיה

ירושלים בסמטאות לשרות מיוחד בגודל אוטובוסים

לכך! נאותים תנאים ־ תביעתנו הציבור. את לשרת להמשיך רוצה ״אגד׳


