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מכובדי,
הנדון  :הפעלת מערכי היסעים למקומות העבודה לאור הגבלות הקורונה
בעת האחרונה ,בעקבות משבר הקורונה העולמי ,הולכות וגוברות הנחיות המדינה
לאזרחים ולמשק אשר מטרתם לצמצם ככל הניתן את ריכוזי האוכלוסיה והתפשטות
הנגיף.
פעולות אלו של המדינה מבורכות וחיוניות במטרה למנוע הידבקות המונית ולצמצם
את הפגיעה הבריאותית והכלכלית במשק .עם זאת ,וכפי שהבינה היטב המדינה עת
החריגה מתחולת התקנות עסקים ושירותים "חיוניים" ,ישנם מקומות עבודה אשר
מוכרחים להמשיך ולפעול לאספקת צורכי המשק ,וביתר שאת לאור המשבר.
התחבורה הציבורית במדינה צומצמה באופן משמעותי ועומדת בפני ביטול גורף .בד
בבד פרסם משרד הבריאות הנחיות להסעות למקומות העבודה אשר מצמצמות באופן
ניכר את כמות העובדים אשר ניתן לנייד ברכבי ההסעות.
לפיכך ,נוצר מצב בו לעובדים המוגדרים "חיוניים" ,ופועלים בענפים המוחרגים ,לא
עומדת אפשרות פרקטית להגעה למקומות העבודה .בפני המעסיקים המעמידים
מערכי הסעות עומדת בעיה נוספת בשל חוסר ברכבים ונהגים זמינים ,וגידול
משמעותי בעלויות ההסעה אשר במקרים רבים אינן מעשיות ואינן כלכליות למעסיק.
זאת ועוד ,עולה חשש כי צמצום פעילות חברות ההיסעים הפרטיות בעת הזו תביא
לפגיעה אנושה בפעילותן אשר תעמיד את המעסיקים בפני משבר נוסף כיום וביום
שאחרי ,בשל סגירת וצמצום פעילות החברות לצד החזרת מערך התחבורה הציבורית
לשגרה .במצב זה תפגע יכולת החברות לפעול בתקופת המשבר ואף לאחר מכן.
שמחתי לקרוא על יוזמתך להפעלת מערך הסעה יצירתי ,אולם לצד זאת יש להקפיד
על שימור המערך הקיים ולפעול באופן מיידי ,שכן לא נוכל להמתין עד אשר יאושרו
פרטי המיזם ותקצובו.

לאור האמור נבקש את התערבותך בנושא באופן הבא:
 .1גיבוש פתרון מיידי להפעלת מערכי תחבורה ציבורית לאזורי התעסוקה
המרכזיים בהם פועלות חברות או גופים מוחרגים .פתרון זה יכול שיהיה
באמצעות חברות התחבורה הציבורית ן/או חברות ההיסעים הפרטיות.
 .2מתן אפשרות לגמישות ההעסקה בחברות ההיסעים הפרטיות על מנת
שהחברות המספקות שירותי היסעים למפעלים יוכלו להמשיך לפעול ולנייד
את העובדים הנדרשים לצורך המשך אספקת צורכי המשק .הדבר נדרש
במיוחד לאור השינויים המתחייבים בסידורי העבודה והמעבר לעבודה
במשמרות בחלק גדול מן התעשייה והתחומים המוחרגים וכן להמשך פעילות
החברות לאחר המשבר.
אודה להירתמותך לנושא בהקדם.
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