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ועד רש"ת הודיע על עצירה מוחלטת של המראות ונחיתות מטוסי מטען ונוסעים .שרת התחבורה ,מירי רגב מתחה
ביקורת חריפה על התנהלות משרד האוצר
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ועד רשות שדות התעופה הודיע הבוקר )ו'( על עצירה מוחלטת של המראות ונחיתות מטוסי מטען ונוסעים .מטוסים
הנמצאים באוויר יצטרכו לנחות בנמלי תעופה חלופיים .כ 17-המראות מטוסים ו 20-נחיתות צפויות היום בנתב"ג .כרגע
נודע כי נוסעי שתי טיסות של וויזאייר נחתו בנתב"ג והנוסעים מובלים לאולם הנוסעים הנכנסים.
ביום ג' )ה 2-ביולי( פרסמנו כי הועד מתכנן להשבית את נתב"ג החל מה 1-ליולי בשל חוסר מתווה לחזרת הטיסות
בהקדם .מאוחר יותר ,באותו היום התקיימה פגישה בין שרת התחבורה והבטיחות בדרכים תא”ל במיל מירי רגב עם
שר האוצר והגורמים המקצועיים ויו”ר הוועד מר פנחס עידן הודיע על השעיית העיצומים עד לאחר הפגישה
המתוכננת ביום א’ ה 7-ביוני.
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים תא"ל ח"כ מיל' מירי רגב מתחה בדקות האחרונות ביקורת חריפה על התנהלות
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משרד האוצר ,שהובילה לפיצוץ מול וועד עובדי רשות שדות התעופה ,זאת לאחר פגישת מו"מ לילית שהתקיימה בין
הפקידות באוצר לוועד העובדים ללא מעורבות הגורמים המקצועיים במשרדה" .זימון עובדים לפגישת משא ומתן
מאחורי גבם של כלל הגורמים הממונים והשרה הממונה ,היא התנהלות חמורה ולא תקינה וחבל שוועד העובדים שיתף
עמה פעולה .פקידי האוצר מתנהלים כבעלי הבית של מדינת ישראל והתנהלותם הובילה למשבר ולשביתה .העמדה
החד משמעית של שרת התחבורה הינה שעל המדינה לעמוד לימינה של רש"ת ולהבטיח את הרציפות התעסוקתית של
העובדים שייצרו לאורך השנים הכנסות עתק לקופת המדינה .על האוצר להתמודד עתה עם השלכות התנהלותו
העצמאית מאחורי גבה של שרת התחבורה".
עם זאת ,הודיעה השרה רגב כי השביתה הפתאומית אינה מקובלת עליה .השרה שוחחה עם יו"ר וועד העובדים פנחס
עידן ואמרה לו כי על וועד העובדים לחזור באופן מיידי לשולחן המשא ומתן ולנהלו יחד בצורה אחראית ועניינית ,וכי
היא מתכוונת לעמוד לימינים של העובדים על מנת שיקבלו את הסיוע הנדרש מהמדינה בשעה קשה זו .כמו כן ,השרה
רגב שוחחה עם מנכ"ל רש"ת והנחתה אותו לפעול על מנת למצוא חלופות נחיתה לבן גוריון בישראל ולתת מענה הולם
לכלל צרכי הנוסעים.
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