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 התחבורה בשרותי הנסיעה תעריפי את להעלות תביעה לממשלה הגיש ״אגד״
 שבתנאים והמוכיחים לבדיקה שניתנים תחשיבים על מבוססת התביעה הציבורית.

לשנה. משנה והולד הגדל בגרעוו, ״אגד״ פועל הקיימים

? דורשים נוא מה
 תעריפים העלאת ל״אגד״ הממשלה אישרה 1967 נובמבר בחודש
 תביעתנו צידקת שהוכרה לאחר בא זה אישור אחוזים. 10 בשיעור

 — שלה שיקולים מתוך — הממשלה אולם, התעריפים. להעלאת
 הנוסע, של כיסו על התעריפים העלאת את להעמיס רצתה לא

 להעלאה שווה בשיעור סובסידיה ל״אגד״ לתת זה, במקום ובחרה
שאושרה.

 תקציבו את יאזן ש״אגד״ בכך ההעלאה את התנתה הממשלה
 תחול שאם והבטיחה 1967 נובמבר של התשומה מחיר בסיס על

 את תפצה היא — השרות של ההוצאות במרכיבי התייקרות
זאת. התייקרות על ״אגד״

 התשומה מחירי היו אילו בהסכם, חלקו את קיים ״אגד״
 בנובמבר שהיו כפי נשארים השרות; הוצאות של (המחירים
 בנובמבר שהיו כפי נשארים השרות) הוצאות של (המחירים

ם פועל ,,אגד״ היה — 1967 מלא. באיזון היו

 שטחי בכל והחסכון הייעול את העמקנו זה למצב להגיע כדי
הכרחי. מינימום־הוצאות על והקפדנו עבודנו

 לא השונים המרכיבים מחירי הצער, למרבה אולם
תינו גם גדלו מזה כתוצאה יציבים, נשארו  מעבר הוצאו
ה — שנוצר וההפרש \־96ד בנובמבר שהיו לאלה הוו  מ

ת ת המונע הגרעון א להתאזן. היכולת א

ת שתכבד הממשלה, מן איפוא, דורשים אנו ה א ת בו חיי ת  ה
 ההוצאות במרכיבי שחלו ההתייקרויות על ״אגד״ את ותפצה

תקציבנו. את ולאזן ־'לשוב שנוכל כדי

התייקר מה
 הרכב, של החלפים מחירי התייקרו 1967 נובמבר מאז •י

 מוסיף זה כל והמרכבים. האוטובוסים של השילדות הצמיגים,
ל״אגד״. לירות מליוני של הוצאות

אחוזים. 8/י2ב־ השכירים של העבודה שכר עלה 1968 בינואר •
 המחירים יציבות על לשמירה שנחתמה החבילה עיסקת •י

 העבודה שכר ״אגד״. על כבד נטל היא גם הוסיפה והמיסים
 60כ־ מהווה שכר־העבודה ואצלנו — אחוזים 8ב- שוב הועלה

 לאומי לביטוח ההפרשות הועלו ההוצאות! מן אחוזים
ההוצאות. את הגדילה היא שגם טבעית, זחילת-שכר וה׳־תה

 קלטנו ולשפרו. השרות את לייעל הוספנו זאת עם בבד בד •
קווים. והוספנו ומיתקנים, תחנות הקמנו חדשים, אוטובוסים

רב. בכסף מתבטא זה כל
 קטנה האוטובוסים מספר שגדל ככל — השיפורים ולעומת 0

 וכשקטנה עלה, לא הנוסעים מספר כי שלהם, התפוסה
נסיעה. של קילומטר לכל ההכנסה קטנה — התפוסה

 גדולה בקו כשהתדירות יותר נוח ברווחה; לנסוע יותר נוח נכון,
 על לבוא יכולה לא היא בכסף. לעלות חייבת נוחיות אך — יותר

הכדאיות. חשבון
 ״אגד״ לא השירות. בהוצאות שחלו בהתייקרויות אשם אינו ״אגד״

ם מן הם תעריפינו אלה, להתייקרויות גרם מוכי  בעולם. הנ
ס על לא נקבעו והם סי  לפי אלא — כלכלי חישוב של ב

הממשלה. של וחשבונה רצונה
ת איפוא, תובעים אנו ת ת לנו ל ה א מור ת  לנו המגיעה ה
הטובים. שירותינו בעד

 חשבון על להתעשר שואפים איננו גדולים. רווחים מחפשים איננו
הציבור.

 ממפעלנו, בכבוד להתפרנס לנו שיאפשר רנטבילי תעריף רוצים אנו
 ולייעל לפתח להמשיך — השקעותינו על נאותה תמורה לקבל

בהם. המשתמש הנוסעים ציבור לטובת השירותים את
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