
ניידות עצמאית  
ונגישות

של אנשים עם  
מוגבלות

יעכעיעי

מקומיות  רשויות 

והזדמנויות עם טכנולוגיות  
העתיד



מהאוכלוסייה17%, מיליון איש בעלי מוגבלויות בישראל1.5למעלה מ 

פרטי לאנשים עם מוגבלותנמוכה יותר לרכב זמינות 

בדומה לכלל הציבור–שימוש נמוך יחסית בתחבורה ציבורית 

ברכבתנמוך יותר שימוש 

74%

56%

43%

מוגבלות חמורהמוגבלות מתונהכלל האוכלוסייה

שיעור זמינות רכב פרטי



מובהקות גבוהה לתעסוקה= נגישות לתחבורה 

(איש260,000כ )לא מועסקים 55%, לא סוגרים את החודש 46%

תעסוקה-בשנה מתת₪ 5,000,000,000הפסד למשק של 

2017ס"למ



-השקעה ממשלתית ישירה בניידות 
משרתת מעט מדי אנשים

2.45 מוגבלותעבור כשליש מהאנשים עם , בשנה ₪ מיליארד

(בממוצע בחודש₪ 2,200גמלת ניידות )בלבד מהאנשים עם מוגבלות 3%רוב התקציב ל

 לכל היותר6.7%מסייעות ל ( כולל של הרשויות המקומיות)ההסעות

/  משרד ממשלתי 

רשות
ההוצאה/מטרת התמיכה

₪מליוני 

בשנה

מכלל  המירביהמוטבים % 

האנשים עם מוגבלות

1,6323%גמלת ניידות-רכב הביטוח הלאומי

5854.2%חינוך מיוחד–הסעות משרד משרד החינוך

130.8%בריאות-הסעות משרד הבריאות

1761.7%רווחה-הסעות משרד הרווחה

32%-4725%הנחות בתחבורה הציבוריתמשרד התחבורה

41.7%-2,45334.7%הכלסך 



ייעול הסעות באמצעות טכנולוגיה קיימת

 הסעות מציעות אפליקציות ותוכנות להזמנת וניהול:

40%חסכון של עד ✓

מבחר ההסעות הזמינות לנוסעהגדלת ✓

הגעה מהירה יותר✓



פרטיתשיתופית תחבורה 

ריבוי אפשרויות לאנשים עם מוגבלות✓

ודאותהקטנת חוסר , נסיעה ספונטנית ✓

עלויות לנוסעיםהוזלת ✓

חיבור חברתי✓

פוטנציאל תעסוקתי לאנשים עם רכב ✓

מונגש

תחבורה שיתופית עם נהג מקצועי

שירותמוניות , רכבי הסעה, מוניות

עם נהג מקצועימיידיתהזמנה ✓

הזדמנויות חברתיות-השתתפות בנסיעה ✓

פיקוח על השירות✓

לנוסעהוזלת שירות ✓



(Step-Hear)חיישנים מזהים משתמשים בתחנה 

GPSיישומים נגישים להתמצאות ותכנון נסיעה מבוססי  

מרחוקתשלום 

מידע נגיש

הטמעת טכנולוגיה בשירות המשתמש



ניידות כשירות לאנשים עם מוגבלות

One Stop 
Shop

באינטרנט, בהזמנה בטלפון, באפליקציה



ליווי וחניכה, הכשרה
ומקומיות  רשויות אזוריות :מודל רשותי

הדרכה וליווי לשימוש  מספקות בבריטניה 

צ"בתח

קהילתיתפעילות : מודל קהילתי

רשויות ועסקים לליווי וחניכה  , בארגונים

התמצאות במרחב✓

תכנון מסלול✓

שימוש בטכנולוגיה✓

רכישת כרטיסים ✓

בטחון עצמי✓

התמודדות עם שינויים  ✓

מיצוי זכויות✓

בשיעור הניידות25-50%עלייה של 



הנגשת המרחב ברשויות

פיתוח רכבות קלות בישראל

העדפה בדרך לתחבורה ציבורית

פרויקט מהיר לעיר בגוש דן

  מרחב בטוח להולכי רגל ולאופניים

 שירות אוטובוסיםהוספת

הציבורית  בתחבורה הזדמנות לשיפור השירות 
הציבוריהמרחב ולהנגשת

 אנשים עם מוגבלות בתכנוןלשלב

לרשויות ממשרד  ₪ מיליון 100כ 

ניצול חלקי–התחבורה

תמיכות משרד התחבורה :

בטיחות , מיתון תנועה

,  הנגשת המרחב, בדרכים

תקציבי תשתיות, מהיר לעיר

תמיכות ממשלתיות אחרות :

הסעות  , הרשות לחדשנות

חינוך  , משרד הרווחה

קרנות הביטוח , ובריאות

.הלאומי

הכשרות לרשויות מקומיות.

הזדמנות להנגשת המרחב–הסעת המונים



חברה , מסגרות עבודה משותפות לאנשים עם מוגבלות➢

ורשויותמגזר עסקי , אזרחית

מדרגהשיביאו לקפיצות פרויקטים של תשתית ויוזמות ➢

בקידום ניידות עצמאיתפעילות ממוקדת ➢

בקרה וניטור, ציבורילחץ העצמת ➢

מגזריבין נדרש שיתוף פעולה 



יִהי ָרצֹון שכל אחד אשר חפצה נפשו בכך ילך  
לְָשלֹוםוְיְַצִעד לְָשלֹום ויגִיֵע לְִמחֹוז ֶחְפֵצּו , לְָשלֹום


