
–נגישות אנשים עם מוגבלות לתחבורה הציבורית 

אתגרים ודרכים ליישום

13.11.2019

מנדל-יקיר פניני



א"לבטלמקבלי קצבאות נכות מהמוסד 311,000

ל"איש מצה22,000

111111111111111

נתונים

איש גרים במסגרות מוגנות27,500

במוסדות ובמעונות10,500
בהוסטלים ובדיור מוגן17,500

עיקר תקציבי המשרדים מופנים למסגרות הדיור המוגנות

דיור

מועסקים51%(:ס"למניתוח סקר )על פי דיווח עצמי תעסוקה
51%ל 57%חלה ירידה מ2015עד 2013-מ

41%נכות ומעלה  20%-מ:א"לבטלעל פי מוכרים 
עדיין אין עלייה משמעותית באחוז המועסקים



111111111111111

אין חברים כלל לעומת17%

הכלליתבאוכלוסיה7%

בדידות

28,000אפוטרופסות
בעלייההאפוטרופסיםאחוז 

זהו שיעור גבוה לעומת מדינות אחרות



111111111111111

מוכנים לגור בשכנות 53%רק עמדות
לאנשים עם מוגבלות

מוכנים להשכיר דירה39%רק 

105מסגרות דיור חוץ ביתי מתוך 20-הוגשו התנגדויות ל 

מהציבור אינם מוכנים 50%למעלה מ 

להיות בני זוג של אנשים עם מוגבלות

שירות 
רפואי

הכללית  מהאוכלוסיהאחוז צריכה גבוה בהרבה 

ויתרו על תרופות מסיבות כלכליות  18%

הכלליתבאוכלוסיה3%לעומת 



111111111111111

אנשים בגיל העבודה 
(*לפי דיווח המשיבים)עם מוגבלות בתחומים שונים

אדם שיש לו יותר מתחום מוגבלות אחד *
נספר בכל אחד מתחומי המוגבלות הרלוונטיים

מוגבלות פיזית

מוגבלות נפשית

מוגבלות קוגניטיבית

מוגבלות ראייה

מוגבלות שמיעה

קשב וריכוז מאובחנים/ליקויי למידה

מחלה כרונית לבד

17.5%

9.2%

4.2%

4.2%

3.7%

2.5%

2.1%







אולם קיימת אי אחידות ביחס למענה הניתן לכל  , כיום בישראל קיימים פתרונות הנגשה שונים לכלל סוגי המוגבלויות
סוג מוגבלות באמצעי התחבורה השונים
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מוטורית

חושית
ראייה

חושית 
שמיעה

נפשית

קוגניטיבית

*אלף אנשים550-כ

*אלף איש135-כ

*אלף איש120-כ

*אלף איש300-כ

*אלף איש135-כ

רכב פרטימוניותהסעותרכבתאוטובוס בינעירוניאוטובוס עירוני

גודל אוכלוסייה בגיל העבודה*

מענה מהותימענה חלקי מענה בלתי מספק ללא מענה

קצבת ניידותמוניות מונגשות1000-כ

דמי ליווי לעיוור

צורך בליווי מתואם מראש

צורך בליווי מתואם מראש

רק למסגרות ייעודיות

רק למסגרות ייעודיות

רק למסגרות ייעודיות

רק למסגרות ייעודיות

רק למסגרות ייעודיות שילוט במילים פשוטות

רמפה ואזור ייעודי

שילוט קולי



במטרה להגן על כבודם של אנשים עם מוגבלויות נחקק ״חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות״1998בשנת  
ולהבטיח את השתתפותם השווה בחברה
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תשתית וסביבה                        , מבניםלהנגישהקובע את החובה הנגישותתוקן חוק השוויון והוסף פרק 2005בשנת 
.  השירות הניתן לציבור באופן שאנשים עם מוגבלות יוכלו להשתמש בו בחופשיותהנגשתוכן 

:אמצעים בהם קיימים פתרונות הנגשה בישראל כולל מתוקף חוק הנגישות בתחום התחבורה

פטור מהמתנה בתור במקומות  ▪
ציבוריים לאנשים עם מוגבלות  

מוגבלות שכלית או , נפשית
אוטיזם

פטור מתשלום למלווה של אדם ▪
עם מוגבלות במקומות ציבוריים

כל זכות*

רכב פרטי

מוניות

אוטובוסים

רכבות

הסעות

רכבת קלה

הנגשת המרחב 
הציבורי

אחר*הסעות מיוחדותתחבורה ציבוריתמכוניות פרטיות

תג חניה לנכה▪

אגרת רישוי מופחתת לרכב עם תג ▪
חניה לנכה

הקצאה וסימון אזור חניה לנכה  ▪
בסמוך לביתו

בדיקות כשירות רפואית לנהיגה▪

התאמות בבחינת התיאוריה▪

פטור מתשלום חניה בבתי חולים▪

הנחה לאנשים עם מגבלה ▪
ברכבת הקלה , באוטובוסים
ובמטרונית

הנחה ברכבת לאנשים עם מגבלה▪

איסור אפליית אדם עם מגבלה  ▪
בתחבורה הציבורית

פטור מתשלום על הובלת כיסא ▪
גלגלים במונית



אולם האוטובוסים הבינעירוניים אינם מונגשים  , מרבית אמצעי התחבורה מונגשים לאנשים עם מוגבלות מוטורית
באופן מלא
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אלף אנשים בגיל 550-קיימים כ
*העבודה עם מוגבלות מוטורית

מוגבלות מוטורית שיעור האנשים עם 

12%-עומד על כ( 18-67)בגיל העבודה
מהאוכלוסייה בגיל העבודה

מהאוכלוסיה בגיל העבודה  6%-כ

ללכת   מתקשים מאוד או כלל לא יכולים 
**או לעלות במדרגות

מוגבלות פיסית מצוייה הרבה יותר ככל  

מבעלי הקושי  כשליש, שהגיל עולה

55-67בני המוטורי בגיל העבודה הינם 

כלשהי בעלי הכנסה רוב בעלי קושי פיסי 
מעבודתם או מעבודה של בני זוגם

כל האומדנים בשקף זה מתבססים על הפילוחים במחקר  . 2012, "מאפיינים ומצב תעסוקה, שכיחות באוכלוסייה: בעלי מוגבלות בגיל העבודה בישראל: "מקור* 
.2018בהתאמה לנתוני 

.2017', לקט נתונים מתוך הסקר החברתי לרגל היום הבין לאומי למען זכויות אנשים עם מוגבלות'–ס"למ: מקור** 

רמפה ידנית לכניסה לאוטובוס בכסא▪

איזור ייעודי לכסא גלגלים בתוך האוטובוס▪

אבל עם ציוד או כסאאיזורים ייעודיים לאנשים עם מוגבלויות בלי ▪
כלב

אוטובוס  
עירוני

תחבורה  
ציבורית

ידיות אחיזה▪
(לא נגיש לכסא גלגלים)▪

אוטובוס  
בינעירוני

שעות  12נדרש תיאום של , גישור המדרגה לקרון עם מעלון ידני▪
לעיתים ניתן לתאם בטווח זמן קצר יותר אבל  )מראש לסיוע איש צוות 

(אין התחייבות לכך
שירותים נגישים▪

רכבות

קיימים  , צי הסעות מעל גודל מסוים חייב להנגיש חלק מהצי, לפי חוק
בתי ספר , כגון מרכזי יום)שירותי הסעה למספר מסגרות ממשלתיות 

(ש"ומע
הסעות

הסעות  
מיוחדות

מוניות נגישות לכסא גלגלים1,000-כ מוניות

גמלת ניידות והלוואות במימון רכב רכב פרטי
מכוניות  
פרטיות

מוגבלות מוטורית–פתרונות ההנגשה הקיימים 



גם לאנשים עם מוגבלות חושית בתחום הראייה קיימים פתרונות במרבית כלי  
אולם הם אינם זכאים להטבות לרכישת רכב פרטי, התחבורה הציבורית

עיוורים ולקויי ראיה זכאים לפטור מלא מתשלום על נסיעה באוטובוס וברכבת, בנוסף לדמי הליווי החודשיים
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שילוט קולי המדווח מה התחנה הבאה ואת קו האוטובוס▪

קיים פיילוט לאפליקציה המדווחת מתי האוטובוס הרצוי מתקרב  ▪
ומדווח לנהג על הימצאות עיוור בתחנה

שלטי ברייל▪

לעיוורי צבעים ולמתקשי ( צהוב שחור)שלטים בצבעים מנוגדים ▪
ראייה

(2019-נכון ל)ח "ש1,350דמי ליווי חודשיים בסך ▪

אוטובוס    
עירוני

תחבורה  
ציבורית

מדרגות מסומנות בצבעים בולטים לכבדי ראייה▪
פסי הנחייה לניווט בתוך תחנות▪

אוטובוס  
בינעירוני

שילוט קולי▪
יכולת לתאם מראש ליווי של איש צוות בתחנה משטח אזהרה ▪

בקצוות מדרגות ורציפים
רכבות

מסגרות מיוחדות לעיוורים מספקות הסעות הסעות
הסעות  
מיוחדות

על פי חוק יש חובה לעלות כלב נחייה למוניות מוניות

שיעור האנשים עם מוגבלות ראייה בגיל 

4%-עומד על כ( 18-67)העבודה 
בגיל העבודהמהאוכלוסייה 

״דמילאנשים עם מוגבלות ראייה זכאים  
״ חודשיים על  ליווי לנושאי תעודת עיוור

ללא הבדל בין אם ש״ח 1,377סך 

האדם עובד או לא

עזרים והנגשות עיוורון מוחלט דורש 
שונות מאנשים עם מוגבלות פחות 

כגון שלטים קלים     –חמורה בראייה 
יותר לקריאה והגנה ממכשולים במרחב

אלף איש בגיל 135-קיימים כ
העבודה עם מוגבלות ראייה 
*המפריעה בתפקוד היומיומי

כל האומדנים בשקף זה מתבססים על הפילוחים במחקר  . 2012, "מאפיינים ומצב תעסוקה, שכיחות באוכלוסייה: בעלי מוגבלות בגיל העבודה בישראל: "מקור* 
.2018בהתאמה לנתוני 

מוגבלות ראייה–פתרונות ההנגשה הקיימים 



אך לחלק ניכר מאוכלוסייה זו מוגבלות השמיעה , עבור אנשים עם מוגבלות שמיעה בלבד התחבורה הציבורית נגישה
מגיעה עם מוגבלות נוספת היוצרת קושי בנגישות

מיידילאדם עם מוגבלות שמיעה יש חשיבות גדולה יותר לראות ולזהות את ההנגשה הקיימת באופן 
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שילוט אלקטרוני המדווח מה התחנה הבאה ואת קו האוטובוס▪

מכונות לקבלת מידע או הנפקת כרטיסים נגישים בקריאה▪

תעודת נכה המזכה בהנחה בתחבורה ציבורית▪

אוטובוס  
עירוני

תחבורה  
ציבורית

אוטובוס  
בינעירוני

שילוט אלקטרוני• רכבות

מסגרות מיוחדות לחירשים מספקות הסעות הסעות
הסעות  
מיוחדות

שיעור האנשים עם מוגבלות שמיעה 
-עומד על כ ( 18-67)בגיל העבודה 

מהאוכלוסייה3%

רק רבע מהאנשים עם מוגבלות  
בשמיעה מתמודדים עם קושי בשמיעה  

גם מהמוגבלים יש  70%-לכ, בלבד

מוגבלות פיסית

יותר בקרב  גבוההמוגבלות שמיעה 

גברים ביחס לנשים

אלף איש בגיל 120-קיימים כ
,  העבודה עם מוגבלות שמיעה

*לרובם מוגבלות נוספת

כל האומדנים בשקף זה מתבססים על הפילוחים במחקר  . 2012, "מאפיינים ומצב תעסוקה, שכיחות באוכלוסייה: בעלי מוגבלות בגיל העבודה בישראל: "מקור* 
.2018בהתאמה לנתוני 

מוגבלות ראייה–פתרונות ההנגשה הקיימים 



.  קיימים כיום מעט מאוד פתרונות להנגשת תחבורה ציבורית לאנשים עם מוגבלות נפשית
אוכלוסייה זו אינה זכאית להטבות רכישת רכב פרטי, הסעות מיוחדות מהוות כלי תחבורה חלופי

וזאת  , לאוכלוסיית האנשים עם מוגבלות נפשית קיימים מעט מאוד פתרונות הנגשה והטבות בתחום התחבורה והניידות
(חברה משפט ועוד, השכלה, דיור, תעסוקה, לימודים, בריאות)להבדיל מתחומי חיים אחרים 
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כל האומדנים בשקף זה מתבססים על הפילוחים במחקר  . 2012, "מאפיינים ומצב תעסוקה, שכיחות באוכלוסייה: בעלי מוגבלות בגיל העבודה בישראל: "מקור* 

.2018בהתאמה לנתוני 

אלף איש בגיל 300-קיימים כ
*העבודה עם מוגבלות נפשית

ניתן לרכוש כרטיסים ללא צורך באינטראקציה חברתית
אוטובוס    

עירוני תחבורה  
ציבורית

ניתן לרכוש כרטיסים ללא אינטראקציה חברתית רכבות

25%-כ, אנשים8,000-משרת רק כ)קיימים הסעות למסגרות ייעודיות 
-מהאנשים הרשומים במשרד הבריאות תחת בריאות הנפש ופחות מ

(מכלל האוכלוסייה בגיל העבודה עם מוגבלות נפשית3%
הסעות

הסעות  
מיוחדות

קיימים מעט מאוד פתרונות הנגשה לאנשים עם  , באופן כללי
חלק קטן מאוכלוסיה זו זכאי . מוגבלות נפשית בתחבורה הציבורית

להסעות ייעודיות

מוגבלות נפשית–פתרונות ההנגשה הקיימים 

מהאנשים המאובחנים עם 85%-ל

מוגבלות  מוגבלות נפשית קיימת גם 
*נוספת

מעוניינים לעבוד  היו כשני שליש 

*במידה כלשהי



התחבורה הציבורית מונגשת חלקית בלבד לאנשים עם מוגבלות קוגנטיבית ומידת  
הנגישות תלויה מאוד ברמת התפקוד הקוגנטיבי ובהכשרה שהאדם קיבל

לפער זה בין האדם עם . אשר אינה מתבטאת בתופעות חריגות או במגבלות תפקודיות הנראות לעין–מוגבלות קוגניטיבית לרוב נתפסת כמוגבלות ״שקופה״ 
המוגבלות לסביבתו השלכות והשפעות רבות שיש להתייחס בנוגע לניידות
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כל האומדנים בשקף זה מתבססים על . 2012, "מאפיינים ומצב תעסוקה, שכיחות באוכלוסייה: בעלי מוגבלות בגיל העבודה בישראל: "מקור* 

2018הפילוחים במחקר בהתאמה לנתוני 

אלף איש בגיל 135-קיימים כ
*קוגנטיביתהעבודה עם מוגבלות 

שילוט במילים פשוטות וסימונים פשוטים▪

קיימים הכשרות ללמידה איך ליסוע בתחבורה ציבורית▪

אוטובוס  
עירוני

תחבורה  
שילוט במילים פשוטות וסימונים פשוטיםציבורית

אוטובוס  
בינעירוני

שילוט במילים פשוטות וסימונים פשוטים רכבות

קיימות הסעות למסגרות לאנשים עם מוגבלות קוגנטיבית הסעות
הסעות  
מיוחדות

בגיל  שיעור האנשים עם מוגבלות קוגנטיבית ▪

4%-עומד על כ( 18-67)העבודה
מהאוכלוסייה

יוזמות לא ממשלתיות להנגיש קיימים ▪
לאנשים עם מוגבלות תחבורה ציבורית 

קוגנטיבית בעזרת הכשרה ותרגול לאנשים עם  
מוגבלות קוגנטיבית

לתחבורה ציבורית עבור  מידת הנגישות ▪
קוגנטיבית תלויה מאוד אנשים עם מוגבלות 

מוגבלות שכלית -בסוג הפגיעה הקוגנטיבית 
, פגיעה מוחית, אוטיסטים, התפתחותית

לקויות למידה ועוד, דמנציה

מוגבלות קוגניטיבית–פתרונות ההנגשה הקיימים 

גם לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית קיימים מעט מאוד פתרונות הנגשה  
חלק קטן מאוכלוסייה זו זכאי להסעות ייעודיות. בתחבורה הציבורית



נתוני עבר הראו כי שיעור ההשתתפות בעבודה ורמות השכר של אנשים עם מוגבלות חמורה נמוכים ביחס לכלל  
צ"בתחהאוכלוסייה ונתון זה מראה קורלציה עם רמות השימוש 

במהלך המחקר נבחן לעומק את השפעות הניידות על יציאה לעבודה ואיכות התעסוקה של אנשים עם מוגבלות

אנשים עם מוגבלות חמורה משתתפים  
פחות בעבודה ובעלי סיכוי מופחת  

ח"ש7,500להרוויח מעל 

אנשים עם מוגבלות חמורה נוסעים  
פחות באוטובוסים וברכבות

2018,וינט'זכויות לאנשים עם מוגבלות והגשיוויוןנתונים סטטיסטיים שפורסמו בידי נציבות : מקור* 
2017, וינט'דוח משותף של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות והג:  מקור** 

29%

43%

מוגבלות חמורה ללא מוגבלות

16%

20%

מוגבלות חמורה ללא מוגבלות

25%

46%

מוגבלות חמורה ללא מוגבלות

₪  7,500-בעלי שכר חודשי גבוה מ% 
*2017, 64-20בקרב עובדים בני 

המשתמשים על בסיס יומי באוטובוסים % 
**2015, 20-64בקרב בני 

48%

79%

מוגבלות חמורה ללא מוגבלות

*2017, ההשתתפות בעבודה% 

המשתמשים ברכבת בשנה האחרונה  % 
**2015, 20-64בקרב בני 
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מיעוט מקרב המשיבים לא מכיר כלל את שירותי התחבורה בסביבתם אך רובים לא מרוצים
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ערכנו סקר מקיף ובדקנו עם המשיבים האם יש להם היכרות עם סביבת התחבורה באזור  
מגוריהם ואת רמת שביעות הרצון מפתרונות ההנגשה הקיימים כיום

שביעות רצון מפתרונות ההנגשה בקרב כלל המשיבים היכרות עם סביבת התחבורה הציבורית בקרב 
משיבים חסרי רכב

לפי סוג מוגבלות, שביעות רצון מפתרונות ההנגשה מערך התחבורה 
הציבורית באזור 

מגוריהם

מכלל המשיבים  42%רק 

מרוצים מפתרונות ההנגשה

6% 8% 8% 8% 10%

33% 31% 38% 40% 30%

35% 38%
37% 32%

35%

25% 24% 18% 19% 25%

פיזית ראייה שמיעה נפשית קוגנטיבי

מרוצה מאוד מרוצה לא כל כך מרוצה לא מרוצה

כמחצית מהאנשים עם מוגבלות מכירים היטב את אפשרויות  
הניוד הזמינות עבורם

34%
מכירים  

באופן מלא

12%
לא מכירים  

כלל

54%
מכירים  

באופן חלקי



עבור כל שלבי הנסיעה רוכזו מספר פתרונות
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 Marketplaceריכוז שירותי ההסעות ויצירת אפליקציית12.
לחיבור בין מפעילי ההסעות והמשתמשים

יצירת מנגנון תמריצים דיפרנציאלי לאפליקציות המוניות  13.
להגברת רמת השירות וזמינות המוניות לאנשים עם מוגבלויות

לאנשים עם מוגבלות Ridesharingהיתר להפעלת שירותי14.

סבסוד רכב שיתופי בהוסטלים ובתי דיור מוגן לצרכי פנאי  15.
וכתחליף להסעות

מהלכים לקיצור זמני התיאום מראש לנסיעה ברכבת3.

הרחבת יישום אפליקציית התקשורת בין נוסעים לנהגים4.

מערכת חיישנים המאפשרים קרבה מקסימלית של  5.
האוטובוס לשפת המדרכה

הנגשת אוטובוסים בינעירוניים למוגבלות מוטורית6.

התקנת רמפה חשמלית באוטובוסים עירוניים7.

להקלה עבור אנשים עם מוגבלות נפשית  ' ספסל אישי'מתן 8.
ואוטיזם

מתן חיווי חי ועדכני לנוסעים על מדדים היכולים להשפיע על  9.
חווית הנסיעה

יצירת שירותי ליווי לנסיעות10.

סנכרון כריזת האוטובוס עם אפליקציות השמע  11.

.1- Unlimited Mobility App  פלטפורמת
ובהמשך  התניידות בתחבורה ציבורית

MaaSאפשרות כבסיס לפיתוח מערכת 

הקמת מרכז הכשרה לאומי להכשרת אנשים  2.
עם מוגבלות להתניידות עצמאית

עלייה וירידה מכלי תחבורה תכנון נסיעה והגעה לתחנה

תחבורה שיתופית/הסעות מיוחדות/מוניותבמהלך הנסיעה

בא

ג
ד

פתרון רוחבי

פתרון חסם נקודתי



1 .- Unlimited Mobility Appפלטפורמת התניידות בתחבורה ציבורית
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תכנון נסיעה והגעה לתחנה

חסמים רלוונטיים
קושי בהגעה לתחנה ▪

מהבית
קושי בהגעה מהתחנה  ▪

ליעד

נסיעות 
רלוונטיות

אפקטיביות  
מוערכת

אימפקט

לא נדרשת חקיקה חקיקה  
ורגולציה

עלות

אתגרים  
למהלך

, ניהול ממשלתי יעיל של המהלך
בפיתוחטכנייםאתגרים

מוצלחיווקש, האפליקציה

ישימות

נגישות גבוהה יותר של  . גבוהה
תהליכי התכנון והניווט ושיפור  

הפתרון אינו  , עם זאת. מפגעים
פותר תשתיתית את כלל החסמים

בודדים להשקעה  ₪  מיליוני 
עלות תפעול שוטפת  , ראשונית

**של אלפי שקלים בשנה

קהל היעד
כלל האנשים עם ▪

מוגבלות

בעלי עניין
מתכללגוף ממשלתי ▪
אפליקציות ניווט  ▪

וניידות

מיליון נסיעות 60-80-כ
*בשנה

Nearby Explorer
אפליקציית ניווט רגלי 

עם פונקציות רבות 
המותאמות לעיוורים

Wayfinder 3
אפליקציה לתכנון  

מסלולים עבור 
אנשים עם מוגבלות 

קוגנטיבית

Wheelmap
מפה המפרטת 

מקומות ומסלולים  
מונגשים לכסא גלגלים

דוגמאות

.פיתוח של אפליקציית ניווט מונגשת לאנשים עם מוגבלויות על ידי ספק חיצוני ובליווי של משרד התחבורה
האפליקציה תונגש בהתאמה אישית מירבית דרך פרופיל משתמש המוגדר לצרכי הנסיעה והניווט של כל  

.נוסע
אופציונאלי-שלב בשלב א

:האפליקציה תכלול
יצירת פרופיל משתמש אישי ▪

להתאמת ההנגשה
יכולות ניווט קולי▪
תכנון מסלול נגיש▪
שפה פשוטה▪
, Step Hear)רים ייחודיים 'פיצ▪

(רמת עומס ועוד
ועודcare giverדיווח ל▪

כגון )חיבור למערכי תחבורה נוספים ▪
(אפליקציות מוניות השכרות רכב ועוד

ארצי וסנכרון עם MaaSחיבור למערך ▪
כל סוגי התחבורה לשירות אחוד 

בתחבורה וניידות במרחב הציבורי

פיילוט עם התאמה  , בשלב ראשון
לאוטובסים ורכבות

אפליקציות ניווט מונגשות בשימוש בעולם

הערכה ביחס לכמות הנסיעות של אנשים עם מוגבלויות בתחבורה ציבורית יחד עם שקלול שיעורי השימוש באפליקציות*
נדרש אפיון מעמיק יותר על מנת לתת הערכה מדויקת יותר, הערכת עלות ראשונית לרובד הבסיסי של האפליקציה**

מידע יוזן בזמן אמת על ידי  
משתמשים לטיוב הנתונים המוצגים 
באפליקציה ולצורך דיווח ומתן מענה  

של משרד התחבורה למפגעים ובעיות 
נגישות בניידות



Unlimited Mobility App-אפליקציית התניידות בתחבורה ציבורית.1
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תכנון נסיעה והגעה לתחנה

.  פיתוח של ספק חיצוני וליווי של משרד התחבורה בהתאמת אפליקציית ניווט מונגשת לאנשים עם מוגבלויות

משרד 
התחבורה

אמצעי  
התחבורה

משתמשים

מעגל המידע נמצא בהיזון חוזר בין  
הגורמים והמשתמשים להתאמה והנגשה  

מירבית

יבגני כהן
052-688-9988

גלית: איש קשר
050-889-6655

העדפות הנגשה

הנגשה קולית

הנגשה צבעונית

מסלולים לכסא גלגלים

מסלול שקט

מסלול בצפיפות נמוכה

Unlimited Mobilityהדמיה לאפליקציית 

מפגע

אזור נגיש
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יכולה לשמש בשלב שני כפלטפורמה לפיתוח מערך ניידות   Unlimited Mobilityאפליקציית . 1
-MaaS)כשירות  Mobility as a Service  )

ניתן  Whim-ב
4לבחור 

חבילות נסיעה  
שונות לפי  

הרגלי הנסיעה

חיפוש אפשרויות נסיעה זמינות לפי פרופיל ומגבלות הנוסע▪

**סיפוק מידע מותאם לצרכים של כל נוסע▪

ביטול הצורך בבעלות עליהן והגברת  )הגברת השיתופיות של אמצעי התחבורה ▪
(הזמינות של האמצעים

:יכול להקל על אנשים עם מוגבלותMaaSדרכים בהם שירות 

פירוט חבילות השירות האפשריות לרכישה : בתמונה
בפינלנדMAASבמערך הWhimבחברת 

תכנון נסיעה והגעה לתחנה

דוגמא

יכולת לתכנן נסיעות מרובות  
*אמצעים

העדר  , העדר מידע אינטגרטיבי
שילוב אמצעי תחבורה שונים

ניתן להזמין ולשלם על נסיעות דרך  
האפליקציה

,  אפשרות לקנות חבילות שימוש בתחבורה
חוזים מורכבים מותאמים לדפוסי שימוש של  

הלקוח

,  שילוב תמריצים ומדיניות ציבורית בשירות
הפחתת  , כגון יעדים להפחתת זיהום אורבני

'גודש בכבישים וכד
אינטגרציה 
של יעדים  
חברתיים

אינטגרציה של אמצעי סליקה

אינטגרציה של האינפורמציה

העדר אינטגרציה

אינטגרציה של 
שירותים

דרגות האינטגרציה הנצרכות לצורך הגדרת ניידות כשירות

,  (”Unlimited Mobility app“פתרון )שלב זה מתחבר למהלך של פיתוח אפליקציית ניידות המרכזת את כל המידע החשוב לאדם עם מוגבלות •
התניידותהאפליקציה לא מבצעת סליקה ולא ניתן לקנות דרכה שירותי 

גלגלים יקבלו מידע על תוואי דרךבכסאלדוגמה אנשים , מידע רלוונטי יוצג למשתמשים בהתאם למוגבלות**•

ניידות כשירות מתאימה את אמצעי ודרכי ההתניידות 
,למשתמש ויכולה להקל על אנשים עם מוגבלות

פיתוח הפלטפורמה תאפשר אינטגרציה מהירה יותר  
והתאמה לאנשים עם מוגבלויותMaaSשל שירות 



עצמאיתלהתניידותהקמת מרכז הכשרה לאומי להכשרת אנשים עם מוגבלות .2
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:חסמים רלוונטיים
לבדמליסועפחד •
קושי בהתמודדות עם  •

תקלות והפתעות

אפקטיביות  
מוערכת

אימפקט

לא נדרשת חקיקה
חקיקה  

ורגולציה

עלות 
שנתית

לא צפויים אתגרים מיוחדים

ישימות

סיוע פרטני באתגרים  . גבוהה
נקודתיים ופסיכולוגיים אשר  

.מונעים ביצוע נסיעות

בשנהח"מש 5-10-כ
איש  5,000-להכשרת כ)

(**בשנה

:קהל היעד
אנשים עם •

מגוון מוגבלויות
צ"תחנהגי •

: בעלי עניין
ארגונים  

המספקים  
הכשרות

שינהלו את ההכשרות( עמותה או גוף עסקי)מומלץ לפעול מול זכיינים 

בקרב  )מומלץ לנהל מעקב ארוך טווח מול מקבלי הכשרה על מנת לוודא תמיכה והצלחת ההכשרה 
(צ"תחאנשים עם מוגבלויות ונהגי 

מרכז הכשרה לאומי : בתמונה
לאנשים עם מוגבלות באירלנד

המרכז צריך להכיל מתקנים  . עצמאיתלהתניידותהקמת מרכז לאומי להכשרת אנשים עם מוגבלות 
המדמים מצב אמת וצוות המוכשר לתרגל אנשים עם מגוון מגבלות וכן לבצע הכשרות נהגים

בראיונות עם אנשי צוות טיפולי עלה פעמים  
רבות שחסם פסיכולוגי מהווה מגביל משמעותי  

.להתניידות עצמאית של אנשים עם מוגבלות
מטרת המרכז לפתח , מעבר ללימוד מקצועי

ביטחון ותחושת מסוגלות בקרב נוסעים עם  
. מוגבלות

דוגמא

תכנון נסיעה והגעה לתחנה

נסיעות 
רלוונטיות

אתגרים  
למהלך

המדמה את המרחה בפיזי ומנחה לכל סיטואציות החיים   ’One Stop Shop‘המרכז יפעל במתכונת
כלי התחבורה הזמינים לכל משתמש, התנהלות במרחב,  שלבי הנסיעה השונים. הקשורות בניידות

דוגמא

דימוי מתוך סרטון של משרד העבודה והרוווחה  
להכשרת לקויי ראייה ועוורים לחיים עצמאיים

מיליון נסיעות 10-כ
*בממוצע בשנה

,  מפגשים בממוצע10-נדרשת הכשרה חד פעמית של כ, איש בשנה5,000-הונח מרכז אשר מפעיל הכשרות לכ, שנות פעילות10ממוצע על פני *
נסיעות נוסע בשנה400מי שיוכשר יעשה בממוצע 

TASCהערכת **



הגאוגרפי וקהלי של אפליקציית התקשורת בין נוסעים לנהגיםהרחבת היישום.4

22

אפקטיביות  
מוערכת

אימפקט

לא נדרשת חקיקה
חקיקה  

ורגולציה

הוספת יכולת להודיע על תחנת  
ירידה עלולה ליצור אתגרים

ישימות

מהלך מקל על . בינונית עד גבוהה
חסמים בשלב הנסיעה המאתגר  

עלייה וירידה מכלי  –ביותר 
התחבורה

*בודדים₪ מיליוני 

מיליון נסיעות בשנה1-2-כ

שימוש ביישום על ידי אנשים  , תקשורת טובה פותרת אתגרים רבים
עם מוגבלויות שאינן חושיות יכול לסייע להם רבות באתגרי הניידות

הודעה לנהג שאדם עם  –רים הקיימים באפליקציה 'בנוסף לפיצ
מוגבלות נמצא בתחנה ויכולת הודעה מראש על תחנת ירידה  

חיווי מצוקה ומידע קריטי לידיעת  ר של 'אנו מציעים להוסיף פיצ
כגון  , סיטואציות לנהג עבור אנשים עם מוגבלות שקופהתיווך, הנהג

חוסר יכולת לספור עודף ועוד, אילמות, אוטיזם

חסמים רלוונטיים
קושי בתקשורת עם הנהג▪
קושי בעלייה וירידה  ▪

מהאוטובוס
קושי בהבנת  ▪

קושי שפתי /סיטואציות

קהל היעד
אנשים עם מוגבלות  ▪

חושית
אנשים עם קושי ▪

שפתי
אנשים עם מוגבלות  ▪

קוגנטיבית

בעלי עניין
מפעילי תחבורה

דוגמא

(  צרפת)הסבר לפיילוט במערך התחבורה של עיריית שטרסבורג 
לאוטובוסים על מנת להתריע   Bluetoothבו הדביקו משואות 

לאדם הממתין בתחנה על אוטובוס מתקרב

עלייה וירידה מכלי התחבורה

נסיעות 
רלוונטיות

עלות 
שנתית

,  אלף תחנות אוטובוס וכמאה תחנות רכבת ותחנות מרכזיות30כיום יש בישראל מעל . שנים4-למשואת בלוטוס אחת עם אורך חיים ל$ 20עלות של * 
בנוסף עלויות התאמת ופיתוח אפליקציה והדרכות נהגים

אתגרים  
למהלך

באזורים מוגבלים ובזמינות במפעילת התחבורה מטרופולין  Step Hearכיום קיים פיילוט של אפליקציית 
את השירות באופן  תנגישהרחבה של היישום למפעילות נוספות ולאזורים אחרים בארץ . וברכבת ישראל

.משמעותי למשתמשים נוספים
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אפקטיביות  
מוערכת

אימפקט

לא נדרשת חקיקה
חקיקה  

ורגולציה

לא צפויים אתגרים מיוחדים  
לביצוע הפיילוט

ישימות

מהלך הכרחי על מנת . גבוהה
תהווה אלטרנטיבה  צ"שתח

אפשרית לרכב פרטי באזורים לא  
עירוניים

300-כ, ח"מש6פיילוט בשווי 
ח לשנה להנגשה  "מש

***מלאה

:הנגשת אוטובוסים בין עירוניים בכמה שלבים על מנת להקל על העלויות הכרוכות בהטמעת השינויים

:אמצעים להוזלת הנגשת אוטובוסים בינעירוניים

חסמים רלוונטיים
קושי בעלייה וירידה מכלי  

התחבורה

קהל היעד
אנשים בכסא גלגלים

בעלי עניין
מפעלי תחבורה  

ציבורית

חיסרון  , יצירת צמצום מינימלי בתפוסת כסאות עבור כסאות גלגלים–כסאות מתפרקים 
המהלך הוא שנוסע בכסא גלגלים ידרש לתאם לפחות יום מראש את הנסיעה הרצויה

תיקון תשתיות לא נגישות למעלון יקר בהרבה  –הגדרת נהלים חדשים לבניית תשתית 
מומלץ שהתקנים החדשים ידרשו נגישות למעלון, מבנייה נגישה מלכתחילה

הנגשת חלק מהאוטובוסים הבינעירוניים  –הנגשת חלק מהאוטובוסים בלבד 
בלבד מאפשר נסיעה בתיאום יום מראש

ניתן לרכוש אוטובוסים לטווח בינוני  –אוטובוסים בינעירוניים מונמכי רצפה
**נמוכי רצפה המאפשרים עלייה לאוטובוס ברמפה

זמני הנסיעות צריכים להיות קבועים ומפורסמיםבמהלך הפיילוט , "כיוונים לעתיד-נגישות וניידות של אנשים עם מוגבלות בישראל "לפי המלצות מחקר * 
ש ומשמשים לנסיעות בטווח בינוני"קמ80מ במהירות מקסימלית של עד "ק50אוטובוסים אלה יכולים לנסוע לטווח של עד , פתרון זה מאומץ באירלנד** 

הכנסתמממלפי חישוב של משרד התחבורה עבור דוח של *** 

שלב גשלב בשלב א

ח "מש6פיילוט בסך 
קווים  10-עבור כ

באזורים ללא תחנת  
*רכבת

הנגשה חלקית לפי 
בדגש  , איזורי תיעדוף

מקומות ללא גישה  
לרכבת

הנגשה הדרגתית  
ומלאה של אוטובוסים  

בינעירוניים

1

2

3

4
אוטובוס עם  

מפלס מונמך  
 MCI D45מדגם 

CRT LE  משנת
רץ פיילוט  2017

של מערך 
אוטובוסים נגישים  

בסיליקון וואלי  
ב"ארה

דוגמא

עלייה וירידה מכלי התחבורה

נסיעות 
רלוונטיות

עלות 
שנתית

אתגרים  
למהלך

מיליון נסיעות בשנה1-2-כ
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אפקטיביות  
מוערכת

אימפקט

לא נדרשת חקיקה
חקיקה  

ורגולציה

נדרש להתקין בכלל  
האוטובוסים ולבצע הדרכות 

לנהגים

ישימות

מדובר בשיפור לפתרון  . נמוכה
הנגשה שכבר קיים

לשנה₪מיליון  2-כ

מיליון נסיעות2-כ

יש להתקין רמפות חשמליות רק , רמפות באוטובוסים עירוניים יפתחו בעזרת לחיצת כפתור מכיסא הנהג
.באוטובוסים חדשים עקב אתגרי החלפת רמפות באוטובוסים קיימים

לגבי חגירת הנוסע בזמן הנסיעה קיימים פתרונות לחגירה עצמאית ולחגירה בסיוע

חסמים רלוונטיים
קושי בתקשורת עם הנהג▪
קושי בעלייה וירידה  ▪

מהאוטובוס
קושי בהבנת  ▪

קושי שפתי /סיטואציות

קהל היעד
אנשים עם מוגבלות  ▪

חושית
אנשים עם קושי ▪

שפתי
אנשים עם מוגבלות  ▪

קוגנטיבית

בעלי עניין
מפעילי תחבורה

המהלך צפוי להקל על העבודה של נהגי אוטובוס ולהקטין את הסיכוי  
ליחס לא טוב כלפי נוסעים מצד נהגי האוטובוס

עלות רמפה חשמלית נאמדת בעלות כפולה או משולשת ביחס לרמפה ידנית▪
לרמפה חשמלית עלול להיות פחת גבוה יותר מרמפה ידנית▪

עלות משוערת ליחידה מספר אוטובוסים עירוניים עלות מוערכת של המהלך

~3,500
*ח"ש

5,000-כ
אוטובוסים  

עירוניים

17-18
Xח"מש =

אוטובוס  -סרטון
בלונדון עם  

רמפה חשמלית

דוגמא

עלייה וירידה מכלי התחבורה

נסיעות 
רלוונטיות

עלות 
שנתית

מעלות רמפה ידנית 3לפי 2עלות רמפה חשמלית נעה בין פי * 

אתגרים  
למהלך
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אפקטיביות  
מוערכת

אימפקט

לא נדרשת חקיקה
חקיקה  

ורגולציה

לא צפויים אתגרים מיוחדים  
לביצוע הפיילוט

ישימות

חיישן יפתור רק  . נמוכה-בינונית
חלק מהסיבות לאי היצמדות  

למדרכה

*בשנה₪ מיליון 1עד 

מיליון נסיעות בשנה10-כ

חסמים רלוונטיים
נהגים עוצרים רחוק ▪

מהמדרכה

קהל היעד
אנשים עם מוגבלות  ▪

לוקומוטורית
אנשים עם מוגבלות  ▪

חושית בראייה

בעלי עניין
מפעילות אוטובוסים  

עירוניים

חיישן התראה ליד גלגל  : בתמונה
האוטובוס המודיע לנהג מתי הגיע  

לקירבת המדרכה

המהלך יקל על נהגי אוטובוס להיצמד 
למדרכה ויאפשר לאנשים המתקשים  
בהליכה וטיפוס מדרגות לעלות ביתר 

קלות לאוטובוס

דוגמא

סימון מדרכות  
בתחנות האוטובוס  

בכדי להרחיק את 
הנוסעים משפת  

המדרכה בעת 
המתנה ולאפשר  

לנהג הצמדות  
בטוחה

התקנת חיישן על אוטובוסים עירוניים המודיע  
 Curb)לנהג על קירבה מספקת למדרכה 

Feeler ) בכדי לאפשר לנוסעים לעלות בקלות
ולפתוח את הרמפה כשורה

סימון פס אזהרה בתחנות האוטובוס  
בקרבת שפת המדרכה על מנת להרחיק 

את הנוסעים העומדים בסמוך לשפה  
ולאפשר לנהג להיצמד בביטחה

עבור סימון תחנות הערכת  , יתכן שיהיה יותר זול להתקין את החיישן רק באוטובוסים חדשים, ח עם בלאי מהיר של כשנתיים"ש100-בהינתן שעלות החיישן עולה כ* 
שנים5אלף תחנות עם בלאי כל 30-ח למטר עבור כ"ש6-עלות של כ

עלייה וירידה מכלי התחבורה

נסיעות 
רלוונטיות

עלות 
שנתית

אתגרים  
למהלך
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אפקטיביות  
מוערכת

אימפקט

לא נדרשת חקיקה
חקיקה  

ורגולציה

נדרש להתקין בכלל  
האוטובוסים ולבצע הדרכות 

לנהגים

ישימות

מדובר בשיפור לפתרון  . נמוכה
הנגשה שכבר קיים

לשנה₪מיליון  2-כ

מיליון נסיעות2-כ

יש להתקין רמפות חשמליות רק , רמפות באוטובוסים עירוניים יפתחו בעזרת לחיצת כפתור מכיסא הנהג
.באוטובוסים חדשים עקב אתגרי החלפת רמפות באוטובוסים קיימים

לגבי חגירת הנוסע בזמן הנסיעה קיימים פתרונות לחגירה עצמאית ולחגירה בסיוע

חסמים רלוונטיים
קושי בתקשורת עם הנהג▪
קושי בעלייה וירידה  ▪

מהאוטובוס
קושי בהבנת  ▪

קושי שפתי /סיטואציות

קהל היעד
אנשים עם מוגבלות  ▪

חושית
אנשים עם קושי ▪

שפתי
אנשים עם מוגבלות  ▪

קוגנטיבית

בעלי עניין
מפעילי תחבורה

המהלך צפוי להקל על העבודה של נהגי אוטובוס ולהקטין את הסיכוי  
ליחס לא טוב כלפי נוסעים מצד נהגי האוטובוס

עלות רמפה חשמלית נאמדת בעלות כפולה או משולשת ביחס לרמפה ידנית▪
לרמפה חשמלית עלול להיות פחת גבוה יותר מרמפה ידנית▪

עלות משוערת ליחידה מספר אוטובוסים עירוניים עלות מוערכת של המהלך

~3,500
*ח"ש

5,000-כ
אוטובוסים  

עירוניים

17-18
Xח"מש =

אוטובוס  -סרטון
בלונדון עם  

רמפה חשמלית

דוגמא

עלייה וירידה מכלי התחבורה

נסיעות 
רלוונטיות

עלות 
שנתית

מעלות רמפה ידנית 3לפי 2עלות רמפה חשמלית נעה בין פי * 

אתגרים  
למהלך
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במהלך הנסיעה

חסמים רלוונטיים
צפיפות▪
קושי באינטראקציה  ▪

חברתית

אפקטיביות  
מוערכת

אימפקט

שינוי זכאות הנחה
חקיקה  

ורגולציה

שינוי נהלים ודורש חינוך שוק  
במידה מסוימת

ישימות

הפתרון נותן . גבוהה-בינונית
מענה מהותי לאנשים עם קושי  

נפשי או חברתי

ואת ספסל אישי נותן מרחב אישי מינימלי
הידיעה שיש מקום ישיבה ודאי עבור 

אנשים המתקשים באינטרקציות 
,  (מסיבות נפשיות או אוטיזם)חברתיות 

מתקשים בצפיפות או בעלי כלבי שירות

באוטובוס בינעירוני וברכבת עבור אנשים  ( מושב פלוס מושב ריק לידו)מתן זכאות לספסל אישי 
הנדרשים למרחב אישי ופרטיות מינימלית

הספסל בשורה  –באוטובוס בינעירוני 
השנייה יוגדר כספסל לאנשים עם 

תוך העלאת מודעות  מוגבלות שקופה
בהצגת כרטיס מזהה לאדם עם , הציבור

יוכל הנוסע לבקש לפנות , קושי בניידות
**את הספסל בעבורו

יצירת אפשרות הזמנת  -ברכבת 
מקום ישיבה כפול ברכבת בממשק 

הזמנת הכרטיסים ברכבת ישראל 
עם רב קו מזוהה  

יכולת להזמין מושבים מראש על  
מנת להבטיח הימצאות מקום ישיבה  

*ומרחב פרטי

קהל היעד
אנשים עם מוגבלות נפשית•
אנשים הנעזרים בכלב •

שירות
אנשים עם אוטיזם•

בעלי עניין
צ"מפעילות תח

יעוד מושבים לאנשים עם –שלב א 
מוגבלות שקופה

1

2

הקמת מערכת להזמנת  –שלב ב 
צ"מקומות מראש בכל סוגי התח

אדם המתקשה לשמור על , למשל. גם כשאין קושי עם מרחב אישיצ"בתחעבור רבים מהמרואיינים עלה שחוסר וודאות בנוגע למקום ישיבה מרתיע אנשים מלהשתמש * 
מחשש שיתקע עומדצ"בתחמליסועשיווי משקל נמנע 

בתחנה המרכזית קיים חדר המתנה רגוע ייעודי לאנשים  , באנגליהMegabusניתן לראות בחברת Best-Practiceמקרה של . יש לבחון ישימות באוטובוסים עירוניים**

.  ואיש צוות בוחר מושבים לפי צורך הנוסע ונותן קדימות בתור לאוטובוס, חרדתיים
נדרשת בדיקה מעמיקה בנושא. ריק בהתאם לעלות הסובסידיה הממוצעתלכסא₪ 10-הונח עלות אלטרנטיבית של כ***

של כרטיס כתום שמאפשר לאנשים עם  (בריטניה)תכנית בווילס 
ולקבל שירות מיוחדצ"קשיי תקשורת לתקשר ללא מילים בתח

דוגמא

נסיעות 
רלוונטיות

עלות 
שנתית

אתגרים  
למהלך

מיליון נסיעות1-2

***₪מיליון  10-20-כ

https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/public-transport-mental-health-bus-train-distress-passengers-underground-questions-a8962526.html
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חסמים רלוונטיים
צפיפות▪
רעש▪

אפקטיביות  
מוערכת

אימפקט

לא נדרש שינוי חקיקה
חקיקה  

ורגולציה

קיימים אתגרים טכניים  
שנדרש להתגבר עליהם

ישימות

**ח"מיליון ש 1-עד כ

להשמעת כרוז האוטובוס ואת תחנות  חיבור של מערכת הכריזה באוטובוסים באפליקציות שמע 
העצירה בזמן אמת  גם כשהנוסע משתמש באוזניות להאזנה למוזיקה

קהל היעד
אנשים עם מוגבלות נפשית▪

או אוטיזם המתקשים עם /ו
עומס חושי או צפיפות

אנשים עם קושי בשמיעה▪

בעלי עניין
מפעילי תחבורה ציבורית

מפתחי אפליקציות
הרשות לתחבורה ציברית

רמות רעש גבוהות יכולות להרתיע אנשים  
המתקשים להתמודד עם כך ולמנוע שימוש  

פתרון נפוץ להתמודדות עם , בתחבורה ציבורית
רעשי הנסיעה הוא שימוש באוזניות חוסמות רעש 

.בשילוב עם מוזיקה או שמע
סנכרון הכריזה יאפשר למשתמשים להישאר  
מחוברים למתרחש בנסיעה בנקודות ממשק  

החשובות להתנהלותם במרחב

מומלץ שאגף טכנולוגיות לתחבורה  
בתוך הרשות הארצית  )ציבורית 

יצור מערכת למפתחי ( לתחבורה ציבורית
אפליקציות המאפשרת לשלב את 

הכריזה או השילוט באפליקציות בזמן  
אמת בדומה למערכות השמע והבידור  

של מטוסים

עשוי לשפר חלקית את  . נמוכה
חווית הנסיעה בעיקר לאוכלוסיות  

או כאלה  /המשתמשות באוזניות ו
הסובלות מרעש

*מיליון נסיעות5-עד כ

במהלך הנסיעה

נסיעות 
רלוונטיות

עלות 
שנתית

צ"בתחעל בסיס תוצאות הסקר וכמות הנסיעות הכוללת TASCהערכת *
ר צפויה להיות זולה ופשוטה מאוד'בפועל הוספת הפיצ, תלוי באופן פיתוח היכולת**

אתגרים  
למהלך
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תחום  
הנסיעה

ישימותאימפקטפירוט המהלךהפתרון

עליה וירידה  
מכלי 

התחבורה

עלות 
:שנתית

נסיעות  ' מס
שנתיות  

:פוטנציאליות

:אפקטיביות

מהלכים  3.
לקיצור זמני 

התיאום מראש  
לנסיעה ברכבת

במקום )התקנת מעלון בקרונות 
יצירת אפליקציית תקשורת  , (ברציפים

הנותנת עדכונים חיים לצוות הרכבת 
באופן שיאפשר קיצור הזמנת השירות

M0.5-כ
נסיעות

₪ M2-3-כ
(לנסיעה₪ 5-כ)

התאמת מודל  
תפעולי של הרכבת

עליה וירידה  
מכלי 

התחבורה

עלות 
:שנתית

נסיעות  ' מס
שנתיות  

:פוטנציאליות

:אפקטיביות

הרחבת היישום  4.
של אפליקציית  
התקשורת בין 
נהגים לנוסעים

הרחבת הפריסה לכל תחנות  
התאמת האפליקציה  , האוטובוס

לשימוש לאנשים עם מוגבלויות  
נוספות לעיוורון

M1-2
נסיעות

במהלך 
הנסיעה

עלות 
:שנתית

נסיעות  ' מס
שנתיות  

:פוטנציאליות

:אפקטיביות

מתן חיווי חי ועדכני  9.
לנוסעים על מדדים  

היכולים להשפיע  
על חווית הנסיעה

הצפיפות ורמת  , הרחבת מדידת העומסים
הרעש באוטובוסים עירוניים ובינעירוניים  

במטרה לתת מידע וחיווי מראש לתכנון 
יעיל יותר של הנסיעה תוך התגברות על 

ייתכנו שינויי דרישות  חסמים פנימיים
צ"תחמול מפעילי 

M10-20-כ
נסיעות

בודדים  ₪ מיליוני 
₪ 1-פחות מ)בשנה 

(לנסיעה

עלות 
:שנתית

נסיעות  ' מס
שנתיות  

:פוטנציאליות

:אפקטיביות

יצירת שירותי 10.
ליווי לנסיעות

מוקד סיוע טלפוני לנוסעים עם 
מוגבלות חושית

יצירת שירות ליווי אנשים עם מוגבלות  
ואחרות בנסיעותקוגנטיבית

במהלך 
הנסיעה

ח"מש5-10-כ
(לנסיעה₪ 5-10-כ)

M1עד 
נסיעות

בודדים  ₪ מיליוני 
בשנה

(לנסיעה₪ 1-כ)

ייתכנו שינויי דרישות  
צ"תחמול מפעילי 

אפקטיביות גבוהה

אפקטיביות בינונית

אפקטיביות נמוכה




