
 טל גולדמן

 תחבורה היום ומחר



 נגישות
נגישות תחבורתית היא תנאי הכרחי  •

 לעצמאותם של אנשים עם מוגבלויות

מפעלים מוגנים )יש עידוד לנושא התעסוקה  •

אבל העדר ניידות  ( והשתלבות בשוק הפרטי

 עצמאית מהווה חסם משמעותי

כולנו אנשים עם מוגבלויות   –רלוונטי לכולם •

 בהווה או בעתיד

 



 דוגמאות לקשיים בתחבורה הציבורית

נגישות למידע לצורך תכנון נסיעה והתמצאות  •

מוקד טלפוני  , כריזה, במרחב כגון מידע בתחנה

 'וכו

 עם הנוסעים האחרים, תקשורת עם הנהג•

כלב  , לרכבת/עלייה עם כסא גלגלים לאוטובוס•

 נחייה

 תשתיות או שירות –קושי בהצפת בעיות •



 על תחבורה היום ומחר

,  תחבורה ציבורית –קיימא -קידום תחבורה בת•

 נסיעה באופניים, הליכה ברגל

חיבור בין מקבלי ההחלטות והמתכננים ברמה  •

 נותני השירות והתושבים, הארצית והמקומית

  

מערכת תחבורה בת קיימא מבוססת על השימוש •

 אדםבתחבורה הציבורית ונגישה לכל 



 תוכנית גלגלי דרום

ומסד " תחבורה היום ומחר"שיתוף פעולה של •

 נכויות

-פיזיות – מיועדת לאנשים עם כל סוגי המוגבלויות•

התפתחותיות  -שכליות, נפשיות, חושיות, מוטוריות

 ועוד  



 על גלגלי דרום

 הכשרות

סיוע  
 טלפוני

ליווי  
 מתנדבים

פעילות  
 משלימה



 על גלגלי דרום

 הכשרות

-מיועדות לאנשים עם מוגבלות נפשית או שכלית•

 התפתחותית

דרך ההגעה לתחנת  , הדרכה מרמת תכנון הנסיעה•

התמודדות  , קו-השימוש ברב, העלייה, האוטובוס

 עם שינויים בזמן אמת ועוד

שילוב של למידה תיאורטית ותרגול בשטח עם  •

 מתנדבים מלווים



 סיוע בתכנון נסיעה נגישה•

 או ברכב צ"בתח, חיבור למתנדבים מלווים ברגל•

 צ"בתחמידע על זכויות וזכאויות •

 סיוע בהגשת תלונה•

 מנגנון להצפת בעיות  •

 על גלגלי דרום

 סיוע טלפוני



 ללא מוגבלות/אנשים עם•

 ליווי בשטח של מערך ההכשרות•

 או ברכב פרטי צ"בתח, ליווי פרטני ברגל•

לקידום , "אקטיביסטים", קבוצות פעילים מקומיות•

 התחבורה הציבורית המקומית והנגישות שלה

 ערבי הכרות והעלאת מודעות•

 

 

 מתנדבים

 על גלגלי דרום



, לימוד והצפת הצרכים ועבודה מול הגורמים בעירייה•

המידע  , המפעיל ומשרד התחבורה לשיפור התשתיות

 ברמה הארצית והמקומית, והשירות

 קבוצת פעילים•

 

 

 פעילות משלימה

 על גלגלי דרום



 ?ומה הלאה

להצלחת התוכנית אנו זקוקים לשיתוף הפעולה  •

 :שלכם

אנשים עם  –הגעה למשתתפים פוטנציאליים •

 מוגבלויות ומתנדבים

 שותפים ומקורות מידע, חיבור למסגרות•

 דיאלוג לשיפור מתמיד של התשתיות והשירות•

 



משרד  
 הרווחה

משרד  
 התחבורה

 העירייה
מסגרות  

דיור 
 תעסוקה

מועדונים  
 חברתיים

משתתפי 
 התוכנית

מפעיל 
 צ"התח

קבוצות 
 פעילים

 מתנדבים



 !תודה על ההקשבה

 :נשמח להיות בקשר

tal@transportation.org.il 

052-5118426 

 

www.wheels.org.il 

www.transportation.org.il 
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