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 לכבוד
 רונן אברהםפ' פרו

 לאחריות חברתיתמנהלים ת ומנהלו
 ביבא-ברסיטת תלפטים באוניליד הפקולטה למש

 

                       בדוא"ל

 

 נ.,א.

 )"מכתבכם"( מכתבכם בעניין הכחדה מוחלטת של מופעי הדרת נשים הנדון:
 

 ן:כדלקמ ,להשיב למכתבכם, הרינו "(אגד)" בע"מ חברה לתחבורהבשם מרשתנו, אגד 

ם מבזים אל מול אירועי נלחם באופן בלתי מתפשר ,מדינת ישראלשייסודו מלפני קום ון כארג ,אגד .1

ת ויכלוסכלפי או, גזענות יםשנת הדר אירועי ,ובין היתרבכלל זאת , תתחבורה הציבוריב ומבישים

אותם מתעמרים ונכון להתמודד עם , באשר הם םומעשים פוגעניייעוטים שונות ובני מ

 .שלומם ורווחתם של נוסעיהאת  מנת להבטיח הכול על ,אכזריםומת

ם, של הדרת נשירועים איכנגד  ללא מוראלפעול  נחוהונהגיה של אגד כפי שאף עולה ממכתבכם,  .2

 .יצהואין הדבר נאמר לשם המל

ובוס של נהג האוט העיקריתפקידו , כי באופן מפורש כחד ונבהירלא נחרף כל האמור לעיל,  .3

 ליעדםסעים להביא את הנוהוא  1961-, תשכ"ארהלתקנות התעבו)ב( 416 תקנהראת בהתאם להו

כל בולהתנגשות של רצונות  קשיים לא מבוטליםהביא ללדבר העלול , יחותבנוחות, במהירות ובבט

  ד"עו, קונפורטי שחר 
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באוטובוס. תית שגרך נסיעה במהללדאבוננו המתרגשים חריגים התערבות באירועים ור בהקש

הקשיים לזהות את מעדר כם נ, ונדמה שמכתבודיתייחמורכבת ואפוא במלאכת איזון מדובר 

 םעם מקרים סבוכיחליפות הנאלצים להתמודד , הפוקדים את נהגי האוטובוס חדשות לבקרים

 .שי ישראל העמוסים לעייפהיעה בכבינסך במהל , כל זאתומאתגרים

בתחבורה הציבורית בעניין של הדרת נשים וגזענות תכנים לב לשועלת אגד ם אלה פבימיכמו כן,  .4

ת ונוספת של המודע הלהביא להגברדשים, דבר אשר אמור בתורו ות לנהגים חבמסגרת הדרכ

 גיה זו.לסו

ידה, על  ורים, תעשה כל אשר לאלאגד על כל נהגיה המסחכם, כי יהאמור, נבקש להבט לאשר על כ .5

משיך להבטיח את שלום ות, ינה()לשון עד של הדרת נשיםתופעות פסולות  ולמגרנת לנסות מ

 .אשר יהאזה יהא  ,רםמגזו נוסעיה על מוצאם

 .ן או שאלהיאנו עומדים לרשותכם בכל עני .6

 

 

 

 בכבוד רב,

 
 ד"עו, טיקונפור שחר
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