
 

משרד המשפטים , מדינת ישראל    
  נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות    

    العدل ارةزو,  إسرائيل دولة  
  عاقةاإلشخاص ذوي األمفوضية مساواة حقوق 
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 אנשים עם מוגבלות 

  בתחבורה הציבוריתסעים נו

  

  
  

  

  

  

  

  פשוטההסבר בשפה              

  לאנשים עם מוגבלותזכויות נציבות שוויון 

  משרד המשפטים
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  של אנשים עם מוגבלותזכויות ה

  בתחבורה הציבורית

  

  הסבר על החוברת

  

  .ויון זכויות לאנשים עם מוגבלותחוק שובישראל יש 

  .וגבלות מה מגיע לאנשים עם ממסבירהחוק הזה 

  

  . החוקאתהחוברת הזו מסבירה 

  . לך לפי החוקמה מגיעהחוברת מסבירה 

  

  

  
  :כתבו את החוברת עם כל המידע

 
 משרד המשפטים, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  

 "המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות-" בזכות  

 וינט ישראל אגף נכויות ושיקום'ג 

  

  :  עשולשוניהפישוט את ה

 מכון המחקר למקצועות הבריאות והרפואה  

 .הקריה האקדמית אונו

 האגף לטיפול באדם עם פיגור שכלי  

 . משרד הרווחה והשירותים החברתיים

2 
  



 

 מה כתוב בחוברת? 

  

 ? התחבורה הציבוריתלמה חשובה .1

  

 ?מה אומר החוק .2

לאנשים עם מוגבלות מגיע יחס שווה בתחבורה 

  הציבורית

   נגישהתחבורה ציבוריתות מגיעה לאנשים עם מוגבל
 

   

  עוד מידע.3

  איך מתאימים תחבורה ציבורית לאנשים עם     

 ?מוגבלות    

  

  

 רשימת מילים חשובות .4

  

 

 ?את מי אפשר לשאול שאלות .5

 חשוביםטרנט נאתרי אי

  מספרי טלפון חשובים
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   ? התחבורה הציבוריתלמה חשובה. 1

 

  .בקהילה השתלבול  מהבית שלולצאת רוצה אדם כל

  

  

  

   : זהלהשתלב בקהילה

 לעבוד לצאת   

 קניות עשותל  

 הרופא  אצל לבקר   

 וחברים משפחה לבלות עם  

  

  . צריך לפעמים לנסוע בתחבורה ציבורית,הגיע לכל המקומותכדי ל

  :  זהתחבורה ציבורית

   מוניתאוטובוס             רכבת                                     

  

  

  

  

    כמו כולםבתחבורה ציבורית השתמש ליכול עם מוגבלות אדם
  

  .המידע בחוברת יעזור לכם להשתמש בתחבורה הציבורית
  

  !נסיעה טובה
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  ?מה אומר החוק .2

 

 לאנשים עם מוגבלות מגיע יחס שווה בתחבורה הציבורית

 

  .חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותבישראל יש 

 .ווים לכל אדם אחראנשים עם מוגבלות ש, לפי החוק

 

 
  

 

  :החוק קובע

 

  . כמו כולםבתחבורה הציבוריתאנשים עם מוגבלות ישתמשו 

  

  חייב להתייחסנהג בתחבורה ציבורית 
  .לכל הנוסעים אותו דבר

  
  

 .חייבת להתייחס לכל הנוסעים אותו דבר של תחבורה ציבורית ֶחְבָרה
 

  : היאשל תחבורה ציבורית ֶחְבָרה

 ים של אוטובוסֶחְבָרה  
 הרכבת  
 של מוניותֶחְבָרה   
 להשכרת מכוניותֶחְבָרה  

 
 

 
   .להפלות אנשים עם מוגבלותאסור 

 .פחות טובהלהפלות זה להתייחס בצורה 
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  לאנשים עם מוגבלות מגיעה תחבורה ציבורית נגישה

  

  .נגישהתחבורה ציבורית צריכה להיות 

  .  לשימושמה זה מתאיהנגיש

  

   .תאים לאנשים עם מוגבלותהתחבורה הציבורית צריכה לה
  
  
  

  

  

  :נגישיםכלי התחבורה האלה צריכים להיות 

  בתוך העיר אוטובוסים  

  רכבות  

 מטוסים 

 אוניות של ישראל 

  

   רק חלק מכלי התחבורה הציבורית מתאימים היום

   וגבלות מלאנשים עם

  

  תחבורה עוד ועוד כליהנגיש חייבות לחברות התחבורה 

  

  

   ? נגישיםאיפה נוסעים אוטובוסים צריך לשאול היום
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  עוד מידע .3

  

  ?ציבורית לאנשים עם מוגבלותהתחבורה את האיך מתאימים 

  

  : אוטובוס עירוניאוקו עירוני 

 אוטובוס שנוסע בתוך היישוב 

 אוטובוס שנוסע בין כמה ישובים קרובים   

על אוטובוס עירוני יש סימן של אדם על כסא 

  . גלגלים

 
  .נגיש חייב להיות יאוטובוס עירונ

  

  

 :עירוני-אוטובוס בין

 אוטובוס שנוסע בין שתי ערים או יותר 

 אוטובוס שמגיע ליישובים רחוקים  

  .  עירוני לא חייב להיות סימן של כסא גלגלים-לאוטובוס בין

 
  . לא חייב להיות נגיש עירוני-אוטובוס בין
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 :חייב להיות עירוני באוטובוס

  

  טובוסעם המספר של האושלט:  

  .השלט יהיה על החלון הקדמי של האוטובוס

  

  

 לחצנים לעצירה  

  

 

 מקומות מיוחדים לאנשים עם מוגבלות:   

 .  המקומות המיוחדים יהיו בחלק הקדמי של האוטובוס

  

 מערכת כריזה:  

  . מודיעים הודעות בקול רםבכריזה

 באוטובוס הנהג מודיע לנוסעים ,במערכת הכריזה

 . הקרובה התחנהעל

  
 הנהג עוצר בתחנה: 

  .  מה מספר האוטובוסבתחנההנהג חייב להודיע לאנשים 

  

  

 רמפה לכסא גלגלים :  
  הנהג חייב לפתוח את הרמפה 

 הרמפה יוצאת מהאוטובוס

  הנהג חייב לחבר את הרמפה לתחנת האוטובוס

  הנהג צריך לנעול את כסא הגלגלים על האוטובוס
  הנסיעההאדם יישב עם הגב לכיוון 
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  : להיותיםחייבתחנת אוטובוס ב להיותיםחייבתחנת אוטובוס ב
  

  

  
  

 מדרכה שמגיעה עד תחנת האוטובוס 

 מקום לכסא גלגלים ליד התחנה  

  

  

 

 שלטים:  

  שלטים עם כתב גדול

  צהובים עם כתב שחורשלטים 

  )כתב מיוחד לעיוורים(שלטים בכתב בולט ובכתב ברייל 

  מספר האוטובוס :בשלטים כתוב

  לאן האוטובוס נוסע                     

 

 

 כמו גג( סככה בתחנת האוטובוס יש:( 

  בתוך הסככה יש ספסל

 כסא גלגליםליד הספסל יש מקום ל
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  :תחנות מרכזיות ותחנות רכבת

  .כל האוטובוסים מגיעים לתחנה אחת גדולה

 . תחנה מרכזיתהגדולה קוראים הלתחנה 

  .2014 יהיו נגישות עד שנת כל התחנות המרכזיות

  

  . 2012כל תחנות הרכבת יהיו נגישות עד שנת 

  

  :התחנות לאנשים עם מוגבלותאת כך יתאימו 

  נגישהתחנה:  
  רך נגישה מהאוטובוס אל התחנה המרכזיתד

  כניסות נגישות אל התחנה המרכזית
כל המקומות בתוך התחנה המרכזית יהיו 

 נגישים

 

 מידע נגיש:  
  מידע ברור על זמני הנסיעה
  צהובהמידע על לוח גדול בצבע 
 המידע כתוב בכתב גדול

  
 אפשר לקבל את המידע: 

 בטלפון או בפקס

  מודיעיןבעמדת הבמכונה אוטומטית 
   מוסרים מידע לנוסעיםבעמדת המודיעין

  )כמו דבורה(עמדת המודיעין עושה רעש של זמזום 
  עמדת המודיעין בצבע מיוחד

 

 כרטיסיםל  ה נגישהמכונ:  
  במכונה כתוב בכתב בולט 
 )כתב מיוחד לעיוורים(במכונה כתוב בכתב ברייל 
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  :ברכבת חייבים להיות

 בכל רכבת קרון אחד נגיש 

  נגיש יש סמל של אדם על כסא גלגליםבקרון 

 

 בקרון נגיש:  
  דלת רחבה
  מעבר רחב

  מקומות ישיבה מיוחדים לאנשים עם מוגבלות
  ודעות על התחנות בשלטיםה

  )בקול רם(הודעות על התחנות בכריזה 
 

 ברכבת אפשר לבקש עזרה:  
  אפשר לבקש עזרה מעובדי הרכבת

   שעות לפני הנסיעה 12צריך להתקשר 
  מוקד השירות של הרכבתל מתקשרים

  צריך להודיע למוקד לאן נוסעים
  צריך להודיע למוקד מתי נוסעים

 

 אדם עם מוגבלות יכול לנסוע כל יום ברכבת:  
 במקרה כזה צריך להודיע למוקד השירות של הרכבת

  

  

  

תתקשרו לקבוע נסיעה  

  מוקד השירות של הרכבת

  03-6117020: טלפון
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                            : חייבים להיותמוניתב

                  

                      .נהג מונית חייב להעלות נוסע עיוור .1

  

  

    .נהג מונית חייב להעלות נוסע בכיסא גלגלים .2

  

 

  :נהג המונית חייב לעזור לנוסע עם מוגבלות .3

  להיכנס למונית  

 לצאת מהמונית 

 להכניס ציוד למונית  

 תלהוציא ציוד מהמוני  

 

  

  . להתאים את המונית לאנשים בכיסא גלגליםלא חייבנהג מונית 
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  תובורשימה של מילים חש .4

  :  זהתחבורה ציבורית

  אוטובוס             רכבת               מונית                       

  

  

  

  

  :חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 .כל אדם אחראנשים עם מוגבלות שווים ל, לפי החוק

 

  

  : זהלהפלות 

 בצורה פחות טובהלמישהו להתייחס 

  

 

  :זהנגיש 

 . לשימושםמתאי
  

  . נגישהאוטובוס 
  . של אנשים עם מוגבלותמתאים לשימושהאוטובוס 

  

   לשימוש מהמתאי - נגישה

  ם לשימושימתאימ - נגישים

  מתאימות לשימוש- תֹונגיש
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. 5  ?את מי אפשר לשאול שאלות

  חשוביםרנט אתרי אינט

  מספרי טלפון חשובים
 

  

  
  חברה

  

  אתר אינטרנט  

  

 טלפון לשאלות 

   

  http://www.egged.co.il03-6948888    אגד                 

    דן                  

http://www.dan.co.il 03-6394444  

 
רכבת 
  ישראל

   

http://www.rail.co.il 
03-6117020 

 על נסיעה של תודיעו
  אדם עם מוגבלות

  

 

 :משרד התחבורה

   il.gov.mot.www://http 
  

  

   : משרד המשפטים, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/NetzivutNEW   
 

  02-6549555: טלפון
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http://www.egged.co.il/index.asp�
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http://www.egged.co.il/
http://www.dan.co.il/
http://www.rail.co.il/
http://www.mot.gov.il/
http://www.mot.gov.il/
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/NetzivutNEW
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  ?את החוברת אני אקבלאיפה 
  

 נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  באתר האינטרנט של 

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/NetzivutNEW 
  

משרד , פיגור שכלי האגף לטיפול באדם עם באתר האינטרנט של 
       הרווחה והשירותים החברתיים

                    il.gov.molsa.www   
  
  

  :כדי לקבל את החוברת בדואר
  
   lil.gov.molsa@dalian: תכתבו ל 

 02-6708113: תתקשרו לטלפון
  

  

  
 ?איפה אני אקבל חוברת מלאה יותר

  
  : 'בזכות'חוברת עם מידע נוסף נמצאת באתר האינטרנט של 

           
 il.org.bizchut.www  

  
  

  :בדוארהמלאה יותר כדי לקבל את החוברת 
  
   il.org.bizchut@mail: תכתבו ל 

  
  02-6521308: תתקשרו לטלפון

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://earlvillefreelibrary.org/images/computer_pic.jpg&imgrefurl=http://earlvillefreelibrary.org/services.aspx&usg=__opEk4sj-MGgIHm5oiKFgd0zfvjc=&h=377&w=353&sz=20&hl=iw&start=4&zoom=1&tbnid=JY0zA4972ttCLM:&tbnh=122&tbnw=114&ei=FblcTaf5IIWdOqf5vOYK&prev=/images%3Fq%3Dcomputer%26um%3D1%26hl%3Diw%26sa%3DN%26rlz%3D1W1GGIE_en%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1�
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://earlvillefreelibrary.org/images/computer_pic.jpg&imgrefurl=http://earlvillefreelibrary.org/services.aspx&usg=__opEk4sj-MGgIHm5oiKFgd0zfvjc=&h=377&w=353&sz=20&hl=iw&start=4&zoom=1&tbnid=JY0zA4972ttCLM:&tbnh=122&tbnw=114&ei=FblcTaf5IIWdOqf5vOYK&prev=/images%3Fq%3Dcomputer%26um%3D1%26hl%3Diw%26sa%3DN%26rlz%3D1W1GGIE_en%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1�
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://earlvillefreelibrary.org/images/computer_pic.jpg&imgrefurl=http://earlvillefreelibrary.org/services.aspx&usg=__opEk4sj-MGgIHm5oiKFgd0zfvjc=&h=377&w=353&sz=20&hl=iw&start=4&zoom=1&tbnid=JY0zA4972ttCLM:&tbnh=122&tbnw=114&ei=FblcTaf5IIWdOqf5vOYK&prev=/images%3Fq%3Dcomputer%26um%3D1%26hl%3Diw%26sa%3DN%26rlz%3D1W1GGIE_en%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1�
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/NetzivutNEW
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