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תקנות נגישות תחבורה ציבורית
(דוגמת תקנות רכבת מקומית קלה)עברו מספר עדכונים ותוספות , 2003נחקקו בשנת 

:מתייחסות לסוגי תחבורה מגוונים

כלי טייס, כלי שיט, רכבות, !(עירוניים בלבד)אוטובוסים 

:מתייחסות גם למתקנים

תחנות אוטובוסים ברחובות, מסופים מרכזיים לנוסעים

:לפן האנושי

סיוע לנוסעים עם מוגבלויות

:לפן הרישומי

תנאים לרישום כלי תחבורה כנגיש

2017החל מתקנות שבתוקף משנת –2003עירוניים שלא נכללו בשנת -התייחסות לאוטובוסים בין



באוטובוסים עירונייםהנגשות
2010החלו להיאכף באמצעות תכנית מוסדרת משנת 

כל הקווים העירוניים היו חייבים להיות מונגשים  2014עד שנת 
.  במלואם

.ראייה:ניידות וכן לניידות חושית:מתייחסות לנגישות פיזיתההנגשות

.  שמיעה:חסרה התייחסות לנגישות חושית

מחייב שלטים אלקטרוניים בתוך האוטובוס  , משרד התחבורה עם זאת
.  במסגרת מכרזים למפעילים

.  בעתיד המגמה להוציא אוגדן הנחיות אחיד שיחייב את כל המפעילים



האוטובוסיםהנגשות

:נגישות למוגבלות ראייה

סימון מסעדי יד בצבע , (צבע צהוב על שחור לא מבריק)מספר הקו וייעודו על לוח אלקטרוני נגיש 
פס אזהרה  , בליטות ולחצני עצירה על רקע ניגודי, סימון בולט בצבע צהוב של מאחזי יד, צהוב

,  הקצאת מושב אחד לעיוור המלווה בכלב נחייה, היציאה ובקצות מדרגות, בפתחי הכניסה
.  התקנת מערכות לכריזה פנימית ולכריזה חיצונית

:נגישות למוגבלות ניידות

,  ג"מתקן הרמה לכניסה וליציאה של אנשים בכ, ג"רוחב דלת המאפשר כניסה של אדם בכ
מסעדי יד במושבים הניתנים  , מנגנון למניעת תנועת האוטובוס בזמן הפעלת מתקן ההרמה

מקום מול הדלת בו  , ג"הקצאת שני מושבים לאנשים עם מוגבלויות המתניידים ללא כ, להרמה
ג וכן לחצן עצירה שידליק נורית בלוח  "כולל מאחז יד ואמצעים לעיגון כג"הכנכנס האדם עם 

.  מחוונים עם סמל נגישות



עירוניים-באוטובוסים ביןהנגשות
.  שמיעה וראייה:מתייחסות להנגשה חושית בלבדהנגשות

.  ניידות:חסרה נכון להיום התייחסות להנגשה פיזית



ברכבתהנגשות
:קרון נגיש 

:ניידות

חומר מונע  , מסעדי יד במושבים לאנשים עם מוגבלויות, רוחב מתאים של הדלתות
שני מקומות לאנשים עם מוגבלויות שאינם בכיסאות גלגלים, החלקה

מסעדי  , פתחים. בליטות, מאחזי יד, סימונים צהובים למדרגות, פסי אזהרה:ראייה
(כריזה)אמצעים קוליים , מקום ישיבה לאדם עיוור המלווה בכל נחייה, יד

:שמיעה

אמצעים חזותיים על מתן מידע לגבי קווי הנסיעה

:סיוע לאנשים עם מוגבלויות

יש צורך לפי התקנות  . החוק קובע את חובת עובדי הרכבת לסייע לאדם עם מוגבלות
חובת עובדי  . הסיוע כפוף לתנאים האפשריים. ביידוע לפחות כמה שעות מראש

.הרכבת להציע פתרונות במקרה שסיוע מסוים אינו מתאפשר



בדיקות אישיות בשטח–סקר נגישות חושית 
נסיעות שבהן עלה ליקוי נגישות139:נרשמו

149, 1,2,15, 39, 29:הקווים העיקריים
15.01.2019-14.02.2020:תאריכים

396:כ הימים"סה
ימים בממוצע נתקלתי בבעיית נגישות חושית 3-מכאן שאחת ל

צ"בתחב



נסיעות הלוך חזור לכל שבוע2בהנחה של 224

תקינות לפחות בפרמטר אחד של נגישות חושית-אחוז הנסיעות הלא62%

נסיעות הלוך חזור לכל שבוע3בהנחה של 336

תקינות לפחות בפרמטר אחד של נגישות חושית-אחוז הנסיעות הלא41%

נסיעות הלוך חזור לכל שבוע4בהנחה של 448

תקינות לפחות בפרמטר אחד של נגישות חושית-אחוז הנסיעות הלא31%



כריזה חיצונית
נסיעות139-הנתונים מ

כריזה חיצונית תקינה14%

עם כריזה חיצונית לקויה4%

ללא כריזה חיצונית בכלל82%



:תקלות בכריזה חיצונית

60%שגויים מבחינת זמנים סינכרונים*

ממש לפני עזיבת תחנה ולא בהגעה לתחנה

מושמעת לפתע בלי קשר תוך כדי נסיעה

40%לא בכל תחנה *

עשויה להישמע בתחנה אחת בלבד או רק פה ושם



כריזה פנימית
(לא נבדקו בפרמטר זה2)נסיעות 137-הנתונים מ

כריזה פנימית תקינה30%

כריזה פנימית לקויה28%

ללא כריזה פנימית בכלל42%



:תקלות בכריזה פנימית

35%–כריזהוהפסקותעקביותחוסר*

23%-הפרעות/טובהלאקולאיכות*

21%–חדשהמתחנההתעלמות*

12%-זמן/למיקוםביחסהתאמותאי*

9%-(בלבד"הבאההתחנה)"שמותחוסר*



לוחות אלקטרוניים קדמיים
(  לא נבדקו3)נסיעות 136-הנתונים מ

11%לוחות אלקטרוניים תקינים ונגישים 

לא נגישים  /לוחות אלקטרוניים לא תקינים
40%

49%אין לוחות אלקטרוניים בכלל 



:תקלות בלוחות אלקטרוניים
55%מהסוג הלא קריא *

17%מהסוג הפחות קריא *

:  28%תקולים *
אינם תואמים  , מפסיקים לפעול, צבעוניים, מהבהבים
את הדרך



נסיעות עירוניות
(נבדקו121)

10%עם כריזה חיצונית 

4%עם כריזה חיצונית תקולה 

86%ללא כריזה חיצונית בכלל 

34%עם כריזה פנימית 

28%עם כריזה פנימית תקולה 

38%ללא כריזה פנימית בכלל 

10%עם לוח אלקטרוני תקין ונגיש 

25%עם לוח אלקטרוני לא נגיש 

10%עם לוח אלקטרוני תקול 

55%בלי לוח אלקטרוני בכלל 



עירוניות-נסיעות בין
(נבדקו18)

41%עם כריזה חיצונית 

6%עם כריזה חיצונית תקולה 

53%ללא כריזה חיצונית בכלל 

6%עם כריזה פנימית 

29%עם כריזה פנימית תקולה 

65%ללא כריזה פנימית בכלל 

21%עם לוח אלקטרוני תקין ונגיש 

52%עם לוח אלקטרוני לא נגיש 

16%עם לוח אלקטרוני תקול 

11%בלי לוח אלקטרוני בכלל 



חניה מותאמת לרכבי  
.  נכים עם מעלון
.  אנא התחשבו


