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 שלום רב,

 

 בתחבורה הציבורית בירושלים המזרחיתכרטיסי נסיעה המשך תשלום במזומן עבור הנדון: 

 

אנו פונים אליך בבקשה למצוא פתרון בהול לאופן התשלום עבור נסיעות בקווי האוטובוסים 

כללי הבטיחות והזהירות באשר יהלום את עידן הקורונה, יעמוד  בירושלים המזרחית

 פורט להלן:המתבקשים כמו גם בהנחיות משרד התחבורה, ויסייע בצמצום ההדבקה בנגיף, כמ

במהלך חודש מרץ, כחלק מההיערכות למאבק בקורונה, הודיע משרד התחבורה על הפסקת  .1

התשלום במזומן עבור כרטיסי נסיעה בתחבורה הציבורית בקווים בין עירוניים ובערים 

קו -רב ושטרם רכשנוסעים שונות, בהן עדיין ניתן היה לקנות כרטיסי נסיעה באוטובוס. ה

ובנקודות טעינה אשר אינן  באפליקציה סלולרית ,, ולהטעינו במכונותלעשות כן והתבקש

במקביל, התבקש הציבור להמעיט בנסיעה בתחבורה ציבורית, ושעות דורשות מגע יד אדם.  

מיד ליד ודילול כמות ברור: מניעת העברת כספים ות הרציונאל להנחי הפעלתה צומצמו.

 .החברהבמטרה להגן על הנהג, הנוסעים וכלל הנוסעים 

קו הגואלת טרם הגיעה לירושלים המזרחית. כפי שהתרענו -אלא שבשורת הרב .2

ועם גורמים שונים במשרד התחבורה, בירושלים המזרחית פעל   בהתכתבויות קודמות איתך

רק בשתיים מתוך שבע חברות האוטובוסים הפועלות  -קו במתכונת חלקית ומוגבלת -הרב

חלקי העיר וללא ההנחות שהקנה הכרטיס בשאר חלקי בה, ללא אפשרות מעבר בין שני 

)ר' מכתבנו אליך  גם בקווים שבהם נעשה בו שימושקו -הרב בוטל 2019בדצמבר . הארץ

 . מאז ועד היום נדרשים כלל הנוסעים בקווי(27.1.2020 תשובתך מיוםו 22.1.2019 מיום

בוס, בכניסה אליו בעלותם לאוטומהנהג לרכוש כרטיסים ירושלים המזרחית האוטובוס ב

ניתן לרכוש כרטיסייה או בתחנה המרכזית הסמוכה לשער שכם. רק במיעוט מהקווים 

מפר גם הוא את כללי  –כרטוס ידני על ידי הנהג  –למספר נסיעות, אשר דפוס השימוש בה 

 .עתההנדרשים  זהירותה
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לים בירושמשרתים עשרות קווי האוטובוס של החברות הפלסטיניות  בימים כתיקונם .3

עשרות אלפי נוסעים. גם בימים אלה, המתאפיינים בצמצום ניכר במספר האוטובוסים, 

בשעות הפעילות שלהם ובהיזקקות להם, ובהיעדר אלטרנטיבה, עדיין ממשיכים אלפים 

בין היתר בדרכם לעבודה ולטיפולים רפואיים. ככל שההקלות   ,לעשות בהם שימוש מדי יום

ישובו וייפתחו, יעלה אף מספר הנוסעים. אילוצם לקנות בודה מקומות עבסגר יימשכו, ו

אותם, את הנהגים, את חושף  כרטיסי נסיעה ישירות מהנהג תוך החלפת כספים מיד ליד

 החברה כולה לסכנת הדבקה בנגיף.את ובני משפחותיהם 

משרד התחבורה למצוא לכך פתרון לאלתר. נזכיר, כי באפריל השנה אמור היה דפוס על  .4

תחבורה ציבורית לעבור טרנספורמציה נוספת לתשלום באפליקציות סלולריות. התשלום ב

למהלך ישיר המשך וא אמצעי תשלום זה הבראיונות לתקשורת קבע משרד התחבורה כי 

יאלצו של הפסקת תשלום במזומן, בין היתר כדי שנהגים יוכלו להתרכז בנהיגה ולא י

אפליקציות התשלומים ")אודי עציון  ףלהתעכב בתחנות בקבלת תשלום ובהחזרת עוד

(. דומה, כי מעבר 23.1.2020, כלכליסט "בתחב"צ יחלו לפעול באפריל: כך זה יעבוד

 קו, הוא קריטי מתמיד.-לתשלום באפליקציה, בפרט במקומות ובקווים שבהם אין רב

כמו אף למי שאין בידיו טלפון חכם, לתשלום דמי נסיעה יש למצוא פתרון דחוף נוסף, ב .5

אקונומיות נמוכות. בהקשר -לרבים מתושבי ירושלים המזרחית, הנמנים על שכבות סוציו

ה החרדית על חיובה לעשות שימוש בסמארטפון כתנאי יזה נזכיר, כי מחאת האוכלוסי

וש לנסיעה באוטובוס ותשלום עבורה נענתה בפיתוח מיידי של צמיד חכם, שייתר את השימ

 סלולרי. מענה זה עשוי להתאים אף לרבים מתושביה הפלסטיניים של ירושלים.טלפון הב

 לנעלי משרד התחבורה ואגד מומחיו. נולהכניס עצמ יםמתיימר ן אנואי .כמובן רק הצעותהן  האל

, בוויתור על דמי נסיעה קו-בין אם תבחרו באפליקציות סלולריות, בצמידים, בהתקנה מיידית של רב

חובת המשרד היא לדאוג לבטיחותם של הנוסעים  – בכל פתרון הולם אחרעד חלוף זעם או כלל 

עשה בכל מקום אחר בישראל. המצב לפיו בירושלים המזרחית נגים בירושלים המזרחית, כפי שהוהנ

מהווה הפקרה והזנחה ולקבל מידיהם עודף, יום אחר יום,  במזומן    יםממשיכים הנוסעים לשלם לנהג

 שלם.  של ציבור

  .על מנת שנשקול את המשך צעדינו נודה להתייחסותכם הדחופה

 בכבוד רב ובברכה,

 
 טל חסין, עו"ד

 ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות, במייל: פרופ' סיגל סדצקי, יםעתקה

      מזרח ירושלים, במייל עו"ד עמית גור, חברות תחב"צ 


