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 לכבוד
 חברינו היקרים

 
 שלום רב,

 
בתקופה זו אנו מתמודדים עם משבר נגיף הקורונה שגבה חייהם של רבים והביא למשבר כלכלי 

 חמור, פגיעה במקומות העבודה וצמצום פעילות המגזר העסקי.
 

מתוך ערבות הדדית, דאגה לשלום הנהגים והנוסעים שלנו, אנו קוראים לציבור הנהגים ולכל עובדי 
חברות ההסעה הפרטיות, להיות שותפים למאמץ הלאומי למיגור הנגיף ולחזרה לשגרת פעילות 

ולהתחסן כנגד הנגיף. אנו פונים אליכן חברות ההסעה בבקשה שתעודדו את עובדיכם בכל דרך 
 לגיטימית ללכת ולהתחסן!

 
עובדים  25,000 -כלי רכב, מעסיק כ  22,000 -מערך חברות ההסעה הפרטיות מחזיק למעלה מ 

וסעים. ענף ההיסעים הינו ענף עתיר הון ומאופיין בתחזוקת ציי אוטובוסים נמיליון  1.2 -ומסיע כ 
גדולים המחייבים הוצאות קבועות בסכומים גבוהים. גם אם בימים אלה, חלק מהצי איננו נמצא 

, תלמידים, בשימוש, אנו עדיין נדרשים לתחזק אותו. ההסעות הפרטיות משרתות את כלל המפעלים
אנשים עם מוגבלויות, משרד הביטחון, תיירות ועוד ועל כן הפגיעה שספג הענף שלנו היא למעשה 

פגיעה בכלל המשק. על כן, אנו רואים חשיבות ממדרגה ראשונה בחיסון הנהגים המשרתים את 
 יים אותם ספגנו תקופה זו.הציבור, מה שיסייע לנו לחזור לשגרת עובדה ולמזער את הנזקים הכלכל

 
הנהגים באים במגע יומיומי בהסעות עם ילדים שאינם מחוסנים ועל כן נהגים שאינם מחוסנים 

עלולים לגרור אחריהם שרשרת נדבקים הן בקרב אותם ילדים והן בקרב בני משפחתם. בנוסף, 
ריותנו לשמור ככל הנהגים באים במגע עם ציבור נוסף שאיננו מחוסן מסיבות אלו או אחרות ובאח

 הניתן על בריאות הנוסעים.
 

במצב בו ישנם עובדים אשר אינם מחוסנים ובעיקר נהגים אשר באים במגע יומיומי עם הציבור, אנו 
שעות. בנוסף, אנו ממליצים במידת  72ממליצים לדרוש הצגת בדיקת קורונה שלילית מעודכנת מידי 

 ת הילדים להסעות של אוכלוסיות אחרות. האפשר לנייד נהגים אשר אינם מחוסנים מהסעו
 

תוך שמירה על פרטיות  המלצות אלו אינן מחייבות, אולם במידה ובחרתם ליישמן, אנא עשו זאת
 הנהגים והעובדים שלכם ושמירה על הזכות לשוויון ולהיעדר אפליה.

 

 
 

,בבריאות    איתנה     
שוקי שדה  מנכ"ל       


