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 שלום רב,

 עיכוב במשרד התחבורה –אוטובוס הכשרת נהגי : הנדון

 

 היקף ורחב יומיומי באופן המשפיע דבר, אוטובוס ונהגות נהגי אלפי של ממחסור סובל הציבורית, ענף התחבורה כידוע

קיימים מחסור זה גדל מחודש לחודש לאור תוספות שירות באשכולות  הציבורית. תחבורהקווי ב הניתן השירות טיב על

 הכשרה מואצת של אלפי נהגים.  מצב זה מצריך והן במסגרת מכרזים חדשים וכן לאור יציאת נהגים וותיקים לגמלאות.

ידי החברות המפעילות את התחבורה הציבורית, ואכן רבים מעוניינים לפנות למקצוע.  עלכיום ההכשרה מנוהל  תהליך

 הקורס לתחילת כשיר היותו על התחבורה ממשרד אישור להציג מועמד כל נדרש, ההכשרהתהליך מנת להתחיל את  על

 . וכן אישור רפואי ,פלילי עבר היעדר על ישראל ממשטרת באישור תלוי זה אישור. "ל(רש)טופס 

 חודשים מספר אורכת התחבורה ממשרד האישור קבלתשמצביעים על כך  ,האוטובוסים מחברות שאספנו נתונים

של  פשוט בהליך שמדובר למרותזאת,  כך נדרשת של הנהגים,-לדבר המעכב כמובן את ההכשרה הכ ,פחותכל הל

 . מידעהממערכות  אישורממוכנת של ההוצאת 

ממתינים לאישור משרד התחבורה  209מהם נהגים פוטנציאליים לתחילת ההכשרה,  473בחברת קווים ממתינים  כך,

  חודשים. 3-מ למעלה 81 מהם"ל, לרשנהגים פוטנציאליים  227. בחברת אגד ממתינים חודשים 4-מ למעלהכבר 

 לעסוק רצונם אף על אחרת תעסוקה למציאתפונים עשרות נהגים פוטנציאליים  הוליד מגמה, לפיה ארוךההמתנה  זמן

 ומעוניינים יכולים לנהיגה הספר בתי ולשיפור רמת השירות. בזמן שהענף צמא לנהגים חדשים, כאמור, זאת. בנהיגה

 ,האישור קבלת של ארוךה רוקרטיוביה תהליךה , אךיוכשרו נהגים של יותר רב שמספר כך שירותיהם את להרחיב

 מקשה על הרחבת השירות. 

מתן תשובה למועמדים פוטנציאליים  שלומחייב נוהל ברור  קביעת על ידיבידיכם לסייע ולפתור לאלתר את הבעיה 

ויסייע להפחית את מצוקת החברות, ישפר ללא היכר גיוס נהגים למקצוע,  עלמאוד  יקלזה  מהלך. ימי עבודה 14 תוךב

 . בישראל הציבורית תחבורההנדבך חשוב בשיפור  יהווהאת השירות לנוסע 

 בכל דרך שתבחרו.נשמח לסייע 

 בברכה,                                                    

 מיכל גלברט                                                                   אורי יוגב                   
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