
חברים,
אנו מבקשים לעדכנכם בפעילות ולהלן מספר נושאים 

העומדים על הפרק ונמצאים בטיפול מול משרד הבריאות,
משרד החינוך והשלטון המקומי.

חיטוי וניקיון אוטובוסים – למרות ההנחיות
המפורשות הקובעות כי באחריות הרשויות

לחטא רכבי הסעות ודאגה למלווה, הרשויות
ניסו לגלגל את האחריות על הנהג, הכול בנוסף

לעובדה שהוצאות חיטוי הרכבים ע"פ דרישת
משרד הבריאות נפלו בפועל על חברות ההסעה.

הוצאה נוספת המתווספת לנזקים וההפסדים
שנגרמו לחברות בשל הקורונה.

הארגון פנה אל כל הגורמים במשרדי הממשלה ובשלטון המקומי והן 
לראשי רשויות בבקשה להסיר את האחריות לחיטוי מהנהג שכן תפקידו 

של הנהג הוא לנהוג ולהביא את הילדים בבטחה ליעדם.
הארגון פנה להקצאת תקציב בגין העלויות הנוספות הקשורות לעלויות 

חיטוי וניקיון רכבים שכן הם אינם נכללים בתעריפים של החוזים הקיימים.
אנו מוצאים עצמנו נפגעים שכן מערך ההסעות הפרטיות הוא חלק מכלל 

ההסעות במדינה ולכן אנו דורשים לקבל את אותם התנאים שניתנו
לתחבורה הציבורית בכל הקשור לחיטוי וניקיון.

פיצויי כספי ומענקים – תהליך קבלת פיצוי כספי מהמדינה ואו מענקים 
מהבנקים הרואים בחברות עסק בסיכון הינו דבר שכמעט בלתי אפשרי.

אנו לא מוותרים ומנסים בכל דרך אפשרית להשיג מטרתנו.

שכרנו את שירותי משרד גורן @ עמיר, ואת משרד צור תקשורת ליווי 
אסטרטגי ומקושרים ברמות גבוהות ובמקומות הנכונים.

הארגון יקיים כנס חברים על מנת לתת מענה לכל השאלות של החברים. 
הכנס יתקיים בבית העם בכפר סירקין (סמוך לאנדרטה) ביום שלישי 

2.6.2020 בשעה 18:00 .

קיבולת נוסעים באוטובוס – בימים האחרונים ניתן אישור לתחבורה
הציבורית להסיע נוסעים עד ל – 75% מתפוסת המקומות באוטובוס.

גם בעניין זה פנינו לגורמים הרלוונטים וטענו שדבר זה איננו תקין שכן
חברות ההסעה הפרטיות הינו חלק נכבד בכוח ההסעות במדינה ודורשים 

לקבל את אותם התנאים כפי שנתנו לתחבורה הציבורית.

ביום 25/5/2020 התפרסם מכתבו של פרופ' גרוטו ובו הנחיות להסעת 
נוסעים. על פי הוראותיו בסעיף 2 ב' : " ככול האפשר, יש לשאוף לבצע נסיעות 

בהתאם לקפסולות קבועות – כלומר בהתאם לקבוצות קבועות. יש להקפיד 
על נסיעה לצד נוסע קבוע" למיטב הבנתינו, מדברים אלו ניתן ללמוד כי ניתן 

להגדיל את מספר הנוסעים באוטובוסים בשאיפה לקפסולות.

נעדכנכם בכל התפתחות נוספת.
בתקוה לבשורות טובות

שוקי שדה מנכ"ל 052-5172200
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נכון לרגע זה עדין לא נתקבל אישור לתקציב ואו התייחסות לבקשתנו
ולכן הוחלט שאנו מפסיקים לבצע את עבודות החיטוי והניקוי.

אנו בוחנים את ההשלכות ואת
הסיכויים וכמובן נעדכן בהמשך!

נכון לרגע זה נושאים מונחים על שולחנם של כל הגורמים הרלבנטיים
ותשובות קונקרטיות עדיין אין.

לידיעתכם, פנינו לעו"ד ירון סהר לבדיקת 
האפשרות להגשת תביעה בעבור חודשיים 

וחצי בהם אוטובוסים הושבתו ולא הייתה 
עבודה בתקופת הקורונה.


