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ראש תחום תכנון תחבורה ציבורית



 -חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
1998ח "תשס

שירותי תחבורה ציבורית. 19
, נגישים ומתאימים לשימושואדם עם מוגבלות זכאי לשירותי תחבורה ציבורית )   א(       

לרבות אפשרות גישה לתחנות ולנמלים שבמסגרתם פועלים שירותי  , בתדירות סבירה
;תחבורה ציבורית

תובלה  , רכבות, אוטובוסים בקווים עירוניים -" שירותי תחבורה ציבורית", בסעיף זה      
.המיועדים לציבור, אווירית ואניות

מפעיל שירות תחבורה ציבורית ורשות מקומית יסדירו נגישות כאמור בסעיף )   ב(     
.כל אחד בתחום אחריותו, )א(קטן 

,  עם הנציבות, בהתייעצות עם השרים הנוגעים בדבר, שר התחבורה ושר האוצר)   ג(     
עם נציגויות של מפעילי תחבורה ציבורית ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של  

ובאישור ועדת העבודה , בהתאם לעקרונות היסוד של חוק זה, אנשים עם מוגבלות
להסדרת נגישות לעניין שירותי תחבורה  יתקינו תקנות , הרווחה והבריאות של הכנסת

תקנות לעניין שירותי תחבורה ציבורית  ; הדרכים והמועדים להסדרתהלרבות , ציבורית
יוגשו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת תוך שנה מיום פרסומו של  

.חוק זה



שר התחבורה  , )ג(עד ) א(בנוסף על האמור בסעיפים קטנים ) 1ג( 
בהתייעצות עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם  

,  בהתאם לעקרונות היסוד של חוק זה, של אנשים עם מוגבלות
ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת יתקין תקנות 

-בעניין 
שיעורי הנחה מאגרה שתינתן למקבל רישיון להפעלת  )   1(        

,  שיפעיל מונית המותאמת להסעתם של אנשים עם מוגבלות, מונית
,  לרבות תנאים וכללים למתן ההנחה ושיעורי הנחה שונים בהתחשב

או בהיקף  , בסוגי ההתאמות המותקנות במונית, בין השאר
;האוכלוסייה של האנשים עם מוגבלות שהמונית צפויה לשרת

הטלת חובה לביצוע התאמות נגישות לאנשים עם  )   2(        
מוגבלות חושית באוטובוסים בינעירוניים לפי תנאים וכללים  

.שיקבעו
יוגשו לאישור ועדת ) 1ג(תקנות ראשונות לפי סעיף קטן ) 2ג(    

  1(ו "באייר התשס' העבודה הרווחה והבריאות לא יאוחר מיום ג
).2006במאי 

כאמור  קנס  -דינו , העובר על הוראה שהותקנה לפי סעיף זה)   ד(    
.1977-ז"התשל, לחוק העונשין) 3)(א(61בסעיף 

 -חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
1998ח "תשס



מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות  •
תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורית  , 1998 -ח"התשס

.2003 -ג"תשס
, צ"מפעילי התח, משרד התחבורה, במסגרת החוק•

הרשויות המקומיות ונציבות שיויון זכויות קבעו תוכנית 
. 2014-הנגשה לתחבורה ציבורית שאמורה להסתיים ב

להכנת התוכנית הקים משרד התחבורה צוות נגישות  •
המסייע לגופים רלוונטיים במשרד התחבורה ומבצע 

.  מעקב ליישום התוכנית



צ בישראל חלה על פי דין על הרשויות  "אחריות הנגשת תח•
.צ ובעלי המתקנים המרכזיים"המקומיות ומפעילי התח

יישום הנגישות לתחבורה הציבורית יוצרת מערכת •
המאפשרת לאדם עם מוגבלות לנוע באזורים עירוניים  

.בנוחות ובכבוד, בעצמאות, בביטחון
משרד התחבורה פועל בכל המישורים לקדם את הנגישות  •

.   כחלק בלתי נפרד מתכנון התחבורה הציבורית בישראל



נציבות 
שיווין זכויות
לאנשים עם 

מוגבלות

שיתוף פעולה 
ושקיפות מלאה

בין הגופים



:נוסעים עם מוגבלויות

חושית פיזית

מוגבלים בתנועה למרחקים   •
ארוכים

בעלי כיסאות גלגלים •

כבש/ זקוקים למעלון   •

עיוורים -כבדי ראייה   •

חירשים -כבדי שמיעה   •

,     צורך בהתאמות מערכות כריזה •
.'כתב ברייל וכו, שילוט מתאים

קוגנטיבית



תועלות אוטובוס 
נגיש

הורים 
עם עגלות

נוסעים
נוסעיםזקנים

עם מטען
או קניות

קיבולת 
גדולה 

של נוסעים

עליה מהירה 
לאוטובוס

נוסעים
עם 

מוגבלויות

הנגשת התחבורה הציבורית
מהווה חלק בלתי נפרד ממדיניות משרד התחבורה ומיושמות אף מעבר  

לדרישות החוק  



   שיתוף פעולה תוך תיאום ציפיות עם נציבות שיווין זכויות
.בנושא הנגשת התחבורה הציבורית, לאנשים עם מוגבלויות

  ובדיקת עמידה בתקנות, צ"עבודה מול מפעילי התח .
  הפקה ומעקב אחר תכניות הנגשה בערים השונות ברחבי

. הארץ
 שילוב נושא ההנגשה בפרויקטים תחבורתיים שמקדם

שילוט  , רכבת קלה, המטרונית, BRTתכנון  -המשרד כגון
.אלקטרוני ועוד



כאשר עד  , הקווים העירוניים בכלשילוב אוטובוסים נגישים  
,  תקנות(יונגשו כלל האוטובוסים העירוניים  2014סוף שנת 

4,5  .(

עם כריזה חיצונית  , נמוך רצפה -הגדרת אוטובוס נגיש 
שילוט נגיש ומסומנים בו מקומות המיועדים , ופנימית

.לנוסעים עם מוגבלות

המהווים , 4003מתוכם נגישים  4275כ צי רכב עירוני "סה 
93%

-עד כה הותקנו כ -התקנת שילוט אלקטרוני ברחבי הארץ
.5000-צפויים כ 2015שלטים ועד שנת  900

 

סטטוס נגישות

סטטוס שילוט



אוטובוסים עירוניים סדירים

אחוז נגישיםכ צי עירוני"סהחברה
111699990%דן

125125100%מטרו דן
138138100%מטרופולין

1795166293%אגד
3131100%סופרבוס

443580%נתיב אקספרס
466466100%קווים

2222100%אומני אקספרס
11410289%מ"שא

302997%אפיקים
375375100%אגד תעבורה

1919100%גלים
4275400394%כ  "סה





על המפעיל לפרסם אחת לשישה חודשים , פ התקנות"ע  
את  , שאחד מהם בשפה הערבית, בשלושה עיתונים יומיים

פירוט קווי השירות העירוניים שהוא מפעיל בהם קווי 
.אמצעי מידע שונים 2 -הצעה לשינוי תקנות. אוטובוס נגישים

על המפעילים חלה החובה לדווח אחת לשישה חודשים על  
.  התקדמות ביצוע התוכנית

שיתופי פעולה   -מעקב אחר הדרכות נהגים בנושא נגישות
.   נגישות ישראל ועוד, של המפעילים עם ארגון בזכות



:  עקרונות התוכנית
קביעת לוחות זמנים להנגשה עד   

2014שנת 
הנגשת תחנות עם מספר רב של  

קווים  
מתן עדיפות לתחנות עם מיקום  

פנאי  , מרכז רפואי -מוטה ביקוש
מוסדות ציבור ועוד  , ובילוי

הערכת עלויות התוכנית 



תכנית הנגישות ברשות  •
של  המקומית כוללת פירוט

בהתאם  , הנגשת התחנות
לתקנות המחייבות הנגשה  

2014עד סוף שנת 





בכלל הרשויות המקומיות קיימת תכנית הנגשה הדרגתית  , עד כה 
.  י משרד התחבורה"רב שנתית המאושרת ע

משרד התחבורה החליט לסייע לרשויות המקומיות במימון פרויקט  
. ₪מיליון  75 -ההנגשה בסכום של כ

.  ח לרשויות"מליון ש 67עד כה הועברו התחייבויות על סך 
  15במקום ₪ מליון  5היתה על סך  2014ההקצאה אחרונה לשנת 

.מליון

י הרשות ושקלול "מתן ההתחייבויות מותנה בהגשת תוכנית ע
מספר התחנות להנגשה ומדד סוציואקונומי של הרשות  

כ "מסה 72%-תחנות אוטובוס המהוות כ 9,257עד כה הונגשו  
.התחנות עירוניות ברחבי הארץ



בנוסף להנגשת התחנות משרד התחבורה ממן החלפת תחנות   
עמוד בסככה

-מספר התחנות הניתנות על ידי המשרד נקבע לפי מדד סוציו 
אקונומי של הרשות

 Matching    של משרד התחבורה והרשות משתנה בין רשות
ח"ש 10,000לרשות עד סכום של 

תחזוקת התחנות באחריות הרשות המקומית 

תחנות אוטובוס לא כולל כבישי נתיבי ישראל 1280עד כה הותקנו  
מליון 13,000,000 -תקציב כולל עד כה כ 



  קידום הפעלת שירות בינעירוני נגיש במסגרת המכרזים להפרטת
התחבורה הציבורית ופיתוח קווים נגישים ברכבת ישראל

 הכנת ערכה להדרכת נהגים ועדכון הסרט הקיים
   הנגשת המתקנים המרכזיים לתחבורה ציבורית
דוגמת : בחינת טכנולוגיות חדשותstep hear, flash-code 

הצוות נפגש עם מגוון רחב של  , לצורך כך. והטמעת תקנות חדשות
תוך שיתוף פעולה עם  , עמותות וכל גוף רלבנטי לעניין, ארגונים

.הנציבות לשיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות
505איחוד השילוט הנגיש עם שילוט  -עדכון תקנות הנגישות 

בעקבות ונדליזם וסרבול ההתקנה
דוגמאותתקצוב רשויות חדשות
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