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 הסעהבעלים/ מנכ"ל חברת 

 

 סיכום השנה החולפת עם הפנים קדימההנידון: 

 

 א.ג.נ,

 

העומדים על סדר יומו של הארגון לסכם את פעילות הארגון בשנה החולפת ולעדכן בדבר הנושאים הנני מתכבד  2023בפתיחת שנת 
 לקראת השנה הקרובה.

 

 :ובצענו את הפעולות הבאות מרגע היכנסי לתפקיד סימנו מספר מטרות, 2022 יוליב 1 -החל מ ל הארגון "כנכנסתי לתפקידי כמנ

 

 סעיף התייקרויות במכרזים

לצורך  סעיף ההתייקרויות. מטעם הרשויות המקומיות מול הרגולטור העיקרי שהוא משרד החינוך לענייןמרצות בנושא מכרזים עלנו נפ
ר ושרת החינוך. לראשונה, משרד האוצר הוציא הודעה לפיה הוא האוצשרד מבפתרון הבעיה, נפגשנו עם שר האוצר, אגף תקציבים 

משרד עו"ד מיתר,  י, כולל הסכמה עקרונית של משרד החינוך. במקביל, שכרנו את שירותתומך בדרישתנו לבטל את ההגבלות הקיימות
  מהמובילים בשוק, ונעשית עבודת הכנה לקראת הגשת בג"צ.

 

 הספר גיוס מלווים להסעות לבתי

 בישיבה בין מנכ"ל הארגון למנכ"לית משרד החינוך, הוחלט על גיוס מלווים להסעות לבתי ספר בדומה לפרויקט משמרות הזה"ב. 

 

 שעות עבודה ומנוחה.

  .תועש 4של זמן ניתן ליתן הפסקה לנהגים לפרק , לפיה בנושא שעות עבודה ומנוחהוההסתדרות משרד הכלכלה להסכמה עם  ענוהג

 

 זמן הכשרת הנהג בנושא קיצורשולחן עגול 

חלק מהפתרון לבעיית המחסור בנהגים, הוא קיצור זמן ההכשרה. לכן, בשיתוף פעולה עם משרד התחבורה הוחלט על קיום שולחן עגול 
נהגים, כשלאחר  30כולל הקמת קבוצת מיקוד של  ,( הארגוןמשרד הרישוי ו ,פיקוד העורף משרד התחבורה) בין כל מקבלי ההחלטות

 שים בנושא הכשרת הנהגים.כן יצאו נהלים חודמ

 

העיונית אפשרות לבצע את ההכשרה כן העלנו את ה חודשים. 4.5במסגרת דיונים אלה, הוחלט לקצר את הכשרת הנהגים משנה ל 
 . משרד התחבורה הבטיח לפעול בנושא.באמצעות האינטרנט

 

הניע את נציגי משרד הכלכלה כדי לאת  זמןת משרד התחבורה יזרים, בעקבות זא םיאת נושא יבוא עובד העלנו במשרד התחבורה
 .העלינו את האפשרות להכיר בנהגים כבמקצוע מועףהמהלך 

 

 מדד מחירי התשומות באוטובוסים ציבוריים זעירים

ודה בענף הוא כולל גם את שכר העב תעכעודכן מדד התשומות באוטובוס ציבורי זעיר ולאור פנייתנו ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 
 דד שפורסם עד העדכון שלא כלל את מרכיב שכר העבודה.וזאת בשונה למ
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 בתהליך הכשרת נהגים 1Cביטול דרגה 

. C1מקומות נהיגה, באמצעות ויתור על דרגת רישיון  19עד  16תהליך הכשרת הנהגים לאוטובוסים בעלי ביוזמתנו, הוחלט לקצר את 
 וועדת הסכמות.בשימוע ציבורי  וכן ית המשרדמנכ"ל אישור הקרובים, ההחלטה תעבור את םבימי

 

 נגשת רכבי היסעיםה

אוטובוס להחזיק ,לאחרונה, החלו חברות ההסעה לקבל דרישה מהנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים 
שר תקשרו עם חברות היסעים אסוכם כי חברות ההיסעים ישרד התחבורה בנושא מלתנו ן. לאחר פניימיוחד נגיש הכולל מעלתו

 , בהתאם לתקנות הנגישות.ימים מראש 5התראה של מפעילות רכבי היסעים נגישים ויתחייבו לספק מענה לכל הזמנה ב

 

 איסור חניית רכב כבד ברחבי אילת בשעות הלילה

את כניסת  ראש העיר בקשה לדחותברחבי העיר בשעות הלילה, פנה מנכ"ל הארגון ל נוכח החלטת עריית אילת לאסור חניית רכב כבדל
בדצמבר  1 – עם חניון אברהם באילת כי החל מה הגענו להסכמות ואכן ההחלטה נדחתה בחודשיים, כאשר במקביל האיסור לתוקף

 ים )כפי שפורסם(.לטולל הסדר שאייחודי לחברים בארגון בלבד, כתתאפשר חניית אוטובוסים בחניון במחיר 

 

 ירושלים חנייה ואכיפה במרחב העיר

ע למגבלה ולקושי בנגישות וקבלת לא מעט דוחות ממערך האכיפה של עריית וגלאור תלונות של בעלי חברות באזור ירושלים בנ
מקומות מיוחדים  תרירושלים, התקיים סיור של מנכ"ל הארגון עם נציגי חברות ההסעות במטרה להביא לשיפור הסדרי התנועה והכש

הנדסיים. מכתב מפורט יצא מיד לאחר הישיבה המסכמת עם מנכ"ל העירייה ומנהל פתרונות ונות כולל להסעות התיירים ומציאת פתר
 האכיפה של עריית ירושלים.

 

 המהפך בגביי

הוגנות בגבייה בין חברה  כשהמטרה היא לייצר גנון גבייה דיפרנציאליתלמנ גביית דמי החבר ודמי הטיפול הארגוניצורת הוחלט על שינוי 
 זאת מבלי לגרום לתשלומי יתר תוך שמירה על גביית סכומים סבירים.קטנה לחברה גדולה, 

 

 הסכם משרד הביטחון 

 . יוםכעל מנת לשפר את ההסכם הקיים  28.5.23הסכם ההפעלה של משרד הביטחון נדחה ל 

 

המרכזיהכנס השנתי   

בהזדמנות זאת, ברצוני להזכיר לכם כי ביום שני 20.3.23 נקיים את הכנס השנתי שלנו בכפר המכבייה. אנו מזמינים אתכם לקחת חלק 
באירוע שמהווה את הפלטפורמה העיקרית לכל בכירי ענף ההסעות לקיום דיונים מעמיקים בנושאים המהותיים ביותר שישפיעו על 

 עתידו של הענף. בואו לפגוש את כל מקבלי ההחלטות בענף שלנו.

 

 הנחה למצטרפים חדשים

 תוענק הנחה בדמי החבר של 20% למצטרפים חדשים לארגון עבור חברות שמצטרפות עד יוני  2023.
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 סיכום

 

יך י להמשהגג שלנו, בכדקורת  תחת במדינה החברותלאגד את כלל  פיםשואאנו ועל כן  סעים יההענף טובת כלל  לנגד עיננו, עומדת
תית, ביטול רגולציות מיותרות ומתן הזדמנות יתחרות אמקיום הענף תוך  , פיתוחיםסעיברות ההמעמדן של ח לחיזוק ושיפור ולפעול

  .שווה לכולם

 

מדיניות ודרכי פעולה  ואנו מתוויםאת מקומנו בקרב הגורמים המשפיעים על הענף שלנו  השמענו את קולנו וקיבענו, נה האחרונהבש
 נף במגוון נושאים המשפיעים על קיומנו.י משמעותי במעמד ובתדמית העלשינו במטרה להביא

 

טרפות לארגון איננה צריכה ת  ההצאנו מאמינים שככל שנגדל, נאחד כוחות ונתחזק, נוכל לעמוד בפני האתגרים העומדים בפנינו. שאל
להוסיף לפעול שנוכל להמשיך ולהתקיים ו . בכדי, כי אם על עצם האפשרות להיאבק יחדיו על זכויותינוםלסוב סביב ההטבות לחברי

 למען האינטרסים שלנו, עלינו לצמוח ולהתחזק.

 

יהיה שותף שכחבר מן המניין. כל חבר נוסף  אלינואליך באופן אישי ומבקש כי תצטרף  ני פונהאאם אתה עדיין לא חבר בארגון, 
אנו  .י היומיומי על פרנסתנומהאיום הקיומ רובםבמשימות ולאתגרים הנובעים ב ר את העבודה הנחושהיוכל להשפיע ולאפש לעשייה,

יד חזקים ולצעוד קדימה יד ב, מבטיחים להמשיך לעמוד איתן במאבקים השונים שעוד נכונו לנו ולמען מטרה זאת עלינו להיות מאוחדים
 כם ולחזק את מעורבותנו כגורם משפיע בענף התחבורה בישראל על הצד הטוב ביותר.מנת לייצג אתעל 

 

 ככל שנהיה גדולים וחזקים יותר, נוכל לפעול למענכם ובשבילכם בהצלחה! ,למענכם היומיומימאבק ד לאנו מזמינים אתכם לתת י

 

 צור קשר עם משרד הארגון.ות לייחברות המעוניינות להיפגש איתי באופן אישי, מוזמנ

 

 ,כולנו ביחד זה כוח

                                                                                                                 

                                                                                                                 

                                                                                                                

 ,םשלכם ובשבילכ                                                                                                                

 

 די גיל, מנכ"לדו                                                                                                                

 .עה בישראלההסברות ח ארגון                                                                                                                


