
 

 

 

 

 

 

 

 

ليستخدمها أشخاص يعانون من صعوبات  باصالحافلة  اتمحطّ وسائل النقل ومحيط  مالءمةل
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  جمعية سيكوي - توطئة

 
 خدمات إتاحة لزيادة على تطوير وتطبيق خطوات ةعربيّ ال سلطاتمساعدة ال إلىيهدف هذا المستند 

 ر،السي ألشخاص يعانون من صعوبات جمة في المواصالت  إتاحة .ةعربيّ ال في البلدات العاّمة المواصالت
 وقد تطّرقت جمعية سيكوي إلى أهمية  .الرؤية، السمع، التذّكر والتعرف على أماكن تواجدهم في الحّيز

 2012تقرير نشر في تشرين الثاني الحاجة في إطار هذه وأبرزت  مرارا ةعربيّ ال في البلدات العاّمة المواصالت
 . 0F1ةعربيّ ال في البلدات العاّمة المواصالت لتحسين والتوصيات جميع المعيقاتوعرضت فيه 

 
 أهمّية وطبقا لذلك، فثمة. كافة السكانل إتاحتها منوط بمدى العاّمة المواصالتأحد الشروط الفورية الستخدام 

 المسنون وخاصة الشرائح السكانية توّفر حال شافيا لمختلف البلدية العاّمة لمواصالتل بنى تحتية لمالءمة كبيرة
بالنسبة لها تشكل  اإلتاحةمسألة وعليه، فإّن وذات احتياجات خاصة ن محدوديات تعاني مالشرائح التي  و/أو

 .الخدمة عمالشرطا أوليا الست
 

بنى تكييف ل) ةعربيّ ال سلطاتلعدد من ال(خاّصة  ميزانيات بدأت برصد لمواصالتا في ضوء حقيقة أّن وزارة
 سلطاتيتوجب على ال ،محدودياتانون من ان الذين يعكللس وخاصة عموم السكانل العاّمة لمواصالتل تحتية

هذا المستند سلسلة يفّصل . اتمحطّ في ال المتاحة العاّمة لمواصالتمعرفة وتفعيل الطلبات لبنية تحتية ل
 .غرضوالطلبات لهذا ال توصياتال
 

في  ّمةالعا المواصالت خدماتتكييف القيام بها في التقدم نحو تحسين و  يتمّ  ةخطو  بأن أيّ  جمعية سيكويتؤمن 
التي  الشرائح السكانيةر الحل الشافي للعديد من وفّ تزيد من عدد مستخدمي هذه الشبكة وستس ةعربيّ ال البلدات
 . العاّمة مواصالتللتحتاج 

                                                           
. حيفا -، القدس المواصالت العاّمة في البلدات العربيّة :إلى الفرص عوائقمن ال  )،2012ية سيكوي (جمع 1

http://www.sikkuy.org.il/docs/tahbura_tziburit_2012.pdf 

http://www.sikkuy.org.il/docs/tahbura_tziburit_2012.pdf
http://www.sikkuy.org.il/docs/tahbura_tziburit_2012.pdf
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  ةعربيّ  البلداتفي  المتاحة العاّمة المواصالت
 

 عاّمة  توطئة
1Fيةالبلد خطوط المواصالت على العاّمة لمواصالتا إتاحة تعليماتتنطبق 

 القروية ،ةعربيّ ال بلداتداخل ال 2
 خدمةالفكرة هي توفير الحل الشافي إلمكانية الحصول على سفريات تبعث على الرضا للسفر بين نقاط . والمدنية
مركزية تربط ما بين  تجميع (نقل)إلى نقاط  بلدةفي كافة أنحاء ال موزعة خدمة نقاطومن  ،بلدةداخل ال موزعة

مستشفى، حديقة صناعية، مجّمع تربوي، " (صغيرةبلدة "النوع الذي ال يمكن تقديمه في  من خدماتو كلها بلدة ال
 ). وغيرها قطار ،خدمات تجارية متنوعة

ة في مدن مختلطة تعمل فيها شبك ةعربيّ وأحياء سكنية  ةعربيّ  مدن )1: (مجموعات 3إلى  ةعربيّ ال لداتالب مُ سَ قْ تُ  
 إلتاحة وعليه فهي تشكل إحدى البلدات التي تشملها الخطة القطرية ،البلدية خدمةلا بخطوطعاّمة  مواصالت

 ةعربيّ  بلدات) 2( ؛)الرملة ،عكا ،معالوت ترشيحا ،اللد ،يافا ،حيفا ،شفاعمرو ،رهط ،الناصرة( العاّمة لمواصالتا
 ةيّ عربال بلداتالالقرى غير المعترف بها و ) 3( بين البلدات فقط؛ باصاتال مواصالت خدمات تحصل على

 سيارات أجرة استخدام ةعربيّ ال لداتالبفي كل ينتشر  .رسميةعاّمة  مواصالت الصغيرة التي ال تصل إليها
  2F3.تسافر في خطوط ثابتة سيارات أجرة استخدامفي البلدات الكبيرة أيضا وينتشر  ،لسفريات خاصة

3Fأنظمة قانونية مسّودة

للمسافرين ذوي  ،جرةاألسيارات  خدمات قواعد تقديم الدعم المالي الحكومي لشركات دتحدّ  4
 متاحة سيارات أجرةعلى  قانونيةالنظمة طبق األست. مةحاليا في مراحل تشريعية متقدّ  هية حركيّ المحدوديات ال

 ةسيار  50 بتفعيل ونقومي ذينال التحاداتاألفراد وا ،في سفرة خاصة فقط) كما ورد تعريفها في األنظمة القانونية(
على شاكلة تقليص ملموس لرسوم ترخيص سيارة األجرة  مُ دَّ قَ يُ الدعم المالي الحكومي . األقلعلى  متاحة أجرة

سيارات  خدمات إتاحةزيادة . مسافرين ذوي محدودياتالمتاحة ويتم اشتراطها بأن يقوم مقدم الخدمة بتفضيل نقل 
تنقل  باصات( بيرة االستيعابك خدمة خطوطفي  العاّمة لمواصالتا إتاحة إلكمال تأتي في سفرة خاصة جرةاأل

 . شبكة القطارات القطرية وٕاتاحة داخل البلدات) مسافرا 35أكثر من 

4Fتشريعهتم واجب  هو بلديةال خدمةال خطوطفي  العاّمة المواصالت إتاحة

وقد  ،1998بواسطة قانون من عام  5
 بدأ سريان مفعولهالذي  1918. إ.م ويكملها ،2003 في عام العاّمة لمواصالتا إلتاحة من خالله أنظمة تْ نَّ سُ 

 المحلية سلطاتمشروعا قطريا يساعد ال، 2010منذ عام  ،تطبق وزارة المواصالت. 2001-1998 بين عامي

                                                           
 . وجودة داخل البلداتخطوط بلدية: خطوط تدخل إلى محطات م 2
 الكتفصيل الخطوط والمس 3
-d=524:rishayounhttp://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&i

28&Itemid=118-13-07-14-04-kaveysherot&catid=82:2010     
 أنظمة المساواة في الحقوق لألشخاص ذوي المحدوديات (تخفيض في دفع رسوم رخصة لتفعيل سيارة أجرة متاحة)،תקנות  4

2012 .-A5C3-4507-2ED2-http://portal.knesset.gov.il/NR/rdonlyres/6E79A249
7E0EE5DF8074/1130/181212.pdf 

 1998 -قانون المساواة في الحقوق ألشخاص ذوي محدوديات 5
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/NetzivutNEW/Mishpati/Hakika/NosahHokShivyon.htm 

 

http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=524:rishayoun-kaveysherot&catid=82:2010-04-14-07-13-28&Itemid=118
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=524:rishayoun-kaveysherot&catid=82:2010-04-14-07-13-28&Itemid=118
http://portal.knesset.gov.il/NR/rdonlyres/6E79A249-2ED2-4507-A5C3-7E0EE5DF8074/1130/181212.pdf
http://portal.knesset.gov.il/NR/rdonlyres/6E79A249-2ED2-4507-A5C3-7E0EE5DF8074/1130/181212.pdf
http://portal.knesset.gov.il/NR/rdonlyres/6E79A249-2ED2-4507-A5C3-7E0EE5DF8074/1130/181212.pdf
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/NetzivutNEW/Mishpati/Hakika/NosahHokShivyon.htm
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خطوط في ات محطّ باصات والشبكة ال نّ ت التي تنطبق عليهم، مع العلم بأوالفائزين باالمتيازات الستيفاء التعليما
 . 2014عام الحتى  القانونلما ينص عليه مفروض أن تكون متاحة طبقا من ال، برّمتها، البلديةالخدمة 

في  دمةالخ مسار طولعلى  تحتيةالنى البو  وسائل النقل إتاحة ق طلباتظات معينة وطبّ وقد وضع المشّرع تحفّ 
 اخطوط ةعربيّ ال لداتالب افةفي ك ال نجد. مقعدا على األقل 35تحتوي على  حافالتعلى  فقط ،الخطوط الداخلّية

غالبية المسافرين  نشير إلى أنّ . هذا النظاممن  ستفيدولذا، فهي ال ت كبيرة االستيعاب حافالت تقوم على داخلية
يستصعبون +) 65 ون (أبناءهم أبناء شبيبة، نساء، ومسنّ  ةعربيّ ال في البلداتعاّمة  مواصالتالذين يستخدمون 

 . تاحةمة غير محطّ ة غير متاحة من السفر بسيارات عموميّ 

  ؟المتاحة العاّمة المواصالت ما هي شبكة
وسائل ولوازم تتيح للجمهور أن يقرأ  ،وسائل نقل ذات أرضية منخفضة المتاحة العاّمة المواصالت شبكة تشمل

المتاحة هي  اتمحطّ النقل والعلى وسيلة  متحّركال كرسيّ ة لرفع الوآليّ  ،اتمحطّ ال ويسمع رقم الخط وأسماء
يوجد أمامها ممّر  ،تكون على رصيف مرتفع بحيث يمكن الصعود إليها بميالن متاح من الشارعات التي محطّ ال

توجد إلى جانبها ساحة خالية تتيح مجاال  ،سم على األقل 110 من المعيقات بحيث يكون عرض الممرّ  خالٍ 
تصل إليها هذه الخطوط ة واألماكن التي محطّ أرقام الخطوط التي تتوقف في الأّما ، متحّركال كرسيّ لزحزحة ال

  .رة بأرقام مضاءة بارزة للناظرمؤشّ فتكون 

على تحديات كثيرة ويجب االستعداد للتعاطي  ةعربيّ ال البلداتفي  المتاحة العاّمة المواصالت شبكة تفعيلنطوي ي
 خدمات تفعيل مأما عائقاً ل تشكّ  ةعربيّ ال لداتلبل داخليةة في األقسام الزات الجغرافيّ المميّ  ، علًما بأنّ امعه

بنية الطرقات في األقسام القديمة (الجيومترية ، مع اإلشارة إلى أن كبيرة حافالتالبلدية في  العاّمة المواصالت
ة، مركبات التندر ارات الخصوصيّ ة أمام دخول وسائل نقل أكبر من السيّ ل صعوبات جمّ والطوبوغرافية) تشكّ 

 . والترانزيت إليها
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5Fالباص حافلةل ةمحطّ  حةإلتا أساسية تعليمات

6  
6Fفي مستند حافلة باصل ةمحطّ  ة تنفيذلكيفيّ  يمكننا إيجاد شرح تفصيليّ 

دة خطة متعدّ : "بعنوان وزارة المواصالت 7

  :فيما يلي أبرز ما جاء فيها". 2010 ،في إسرائيل العاّمة لمواصالتا إتاحة تطبيقل السنوات
وزارة  تعليماتو  اإلتاحة ألنظمة اإلضافة الخامسة: المعلومات الواردة هنا تعتمد على مبدأين د بأنّ نؤكّ 

.2009 تشرين األول ،حركة المشاة ،لتخطيط الشوارع والمدن المواصالت 7F

8 

 .مسقوفة ةمحطّ  وقد تكون عامود ةمحطّ  قد تكون باصالحافلة  ةمحطّ 
 

  عامود ةمحطّ ل تعليمات
 .الّرصيفعلى  سم 130 من اخاليً  امسارً  على األقل تبقي بصورة الّرصيفعلى  امودالع ةمحطّ تُنصب  .1
 ،أزرق أو أبيض َلْوُنهُ  سم 8بواسطة خط ُسْمُكُه  مساحة لالستعداد امودالعمن متر  5.5 على ُبعدُتَؤشَّر  .2

 .الّرصيفابتداء من حجر المساحة  تؤشر .متران هوعمقمتر  2.5) الّرصيفمقابل حجر (َعْرُضُه 
 

 2009 تشرين األول وزارة المواصالت ،ركة المشاةلح تخطيط من تعليمات ،عامود ةمحطّ ل األداء مكّونات
 

 
 
 
 
 

 مسقوفة ةمحطّ 
 .ةبحيث ال تعيق الدخول إلى بيت أو إلى ساحة أو إلى مصلحة تجاريّ  الّسقيفةتُنصب  .1
  .نيمتر  ال يقّل عن ةمحطّ ال في محيط الّرصيف عرض .2
 .سم 110 هو الّرصيفحجر و  الّسقيفةبين  فةمسااألدنى لل الحدّ  .3

                                                           
 . 2009 أخذ هذا القسم من تعليمات المواصالت لتخطيط حركة المشاة، 6
 خطة متعددة السنوات لتطبيق إتاحة المواصالت العامة في إسرائيل (باصات بلدية) 7
  http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/hangasat_tahbura_ziburit.pdf    
   حركة المشاة -تعليمات لتخطيط شوارع في المدن  8

http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PLANNING/PedestrianTrafficPlanning.pdf  

http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/hangasat_tahbura_ziburit.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PLANNING/PedestrianTrafficPlanning.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PLANNING/PedestrianTrafficPlanning.pdf
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متر  5.5 على ُبعد، فمساحة لالستعداد رتؤشّ  ،باصالحافلة ، باالتجاه الذي تأتي منه الّسقيفةبمالصقة  .4
مقابل ( هُ ضُ رْ عَ و أزرق أو أبيض  َلْوُنهُ ، سم 8بواسطة خط ُسْمُكُه  مساحة لالستعداد رتؤشّ  امودالعمن 

 يجب أن تكون هذه .الّرصيفحجر ابتداء من المساحة  رتؤشّ  .متران قهوعممتر  2.5) الّرصيفحجر 
 .معيقي غرض أو خالية من أالمساحة 

 .بدون فرق في االرتفاعات ،الّرصيف مع متوازية الّسقيفةيجب أن تكون  .5
يمكن ان  ،سم على األقل 80ها ضُ رْ عَ  ةخالي ومساحة للمنتظرين جلوس مقعد الّسقيفةداخل يكون  .6

 .متحّرك كرسيّ  جالس علىا شخص ينتظر فيه
 

 2009 تشرين األول ،وزارة المواصالت ،ركة المشاةلح تخطيط من تعليمات ،مسقوفة ةمحطّ ل األداء مكّونات

 

 عاّمة  تعليمات
 اتمحطّ التوصل إلى على األقل  سم 130 هاعرضمن العقبات  ةمتاحة خالييجب أن تكون هناك طريق  .1

 .المختلفة
واجهون ن يمَ معيارية مع تأشيرات تحّسسّية ل رصيفتخفيضات ة محطّ من اللقريب في المفرق ا ُيقام .2

 .صعوبات في الرؤية

110  
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8Fنساءشريحة الل ةعربيّ ال في البلدات العاّمة المواصالت إتاحةتحسين  أهمية ومضة على

9  
20119Fمن عام  ةدائرة اإلحصاء المركزيّ  معطياتتشير 

من % 40 ،65سّن  فوق نساءمن ال% 80 إلى أنّ  10
ال يمتلكون ، بين عموم السكان في إسرائيل، 65-45سّن  في نساءمن ال% 45 وحوالي ،في هذه السن رجالال

واالنتماء إلحدى  الجنس 10F11،ون رخصة سياقة حسب السنّ َمْن يمتلك توزيعة التالي الجدوليظهر . رخصة سياقة
ياقة بين العرب ون رخصة سَمْن يمتلكنسبة  كما يمكننا أن نرى بأنّ . اليهود والعرب -تين رئيسيّ المجموعتين ال

عندما نقارن بين السكان اليهود . سعوأّن الفجوة بين النساء والرجال في هذا السياق تتّ ، السنّ  تنخفض كلما ازداد
نساء ونسبة ال اللواتي يمتلكن رخصة سياقة اتيهوديّ ال نساءهناك فجوة كبيرة بين نسبة ال والعرب نكتشف بأنّ 

 %)0.01نساء يمتلكن رخصة سياقة ( نكاد ال نجد .)أكثر من ضعفين( اللواتي يمتلكن رخصة سياقة اتعربيّ ال
  عاما. 75سّن  فوق اتعربيّ النساء البين 

اليهود  -تين رئيسيّ واالنتماء إلحدى المجموعتين ال الجنس ،ون رخصة سياقة حسب السنّ َمْن يمتلك توزيعة
 والعرب

 +75 74-65 64-55 54-45 السنّ  

  عربالسكان ال

 السكان عدد
 12,500 22,400 38,600 70,300 اتعربيّ نساء 

 9,400 20,500 36,300 70,100 رجال عرب

 يملكون رخصة
 140 1,121 6,151 24,393 اتعربيّ نساء 

 3046 13,400 29,371 59,579 رجال عرب

 بنسب مئوية
 %0.01 %5 %16 %35 اتعربيّ نساء 

 %32 %65 %81 %85 رجال عرب
  السكان اليهود

 السكان عدد
 213,000 207,200 340,100 338,700 اتيهوديّ  نساء
 144,500 174,900 308,200 319,100 يهود رجال

 يملكون رخصة
 22,731 75,914 191,768 219,477 اتيهوديّ  نساء
 62,244 128,126 259,472 268,551 يهود رجال

 بنسب مئوية
 %11 %37 %56 %65 اتيهوديّ  نساء
 %43 %73 %84 %84 يهود رجال

                                                           
إتاحة خدمات المواصالت العاّمة،  تحتاج الىمن بين كافة السكان، بشكل عاّم، والسكان العرب، بشكل خاّص، هناك مجموعات كثيرة  9

التطرق إلى األشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرؤية أو الّسمع. وقد اخترنا في هذا الجزء االلتفات إلى النساء البالغات ويمكن 
 . المنخفض للصعوبات التي تواجهها هذه الشريحة والفجوات بين المواصالت اليهودية والعربية لدى هذه الشريحةبسبب الوعي 

 http://www.cbs.gov.il/reader ركزيةمن معطيات دائرة اإلحصاء الم 10
  http://www.cbs.gov.il/www/publications12/1495/pdf/t04.pdf من معطيات دائرة اإلحصاء المركزية 11

http://www.cbs.gov.il/reader


9 

 

 ،عربيّ أكثر من نصف النساء في المجتمع التبقى  أنْ بيمكننا أن نتوقع  ،اعامً  80مع متوسط عمر يبلغ نحو 
من % 20 إليهن كل أبناء الشبيبة ونحو ضافُ يُ  ،بالسيارةينقلونهن آخرين بمتعلقات  ،خالل الثالثين عاما القادمة

  11F12.رجالال

                                                           
 .، بافتراض أنهم ال يسافرون وحدهملسفرا لكباريؤخذ األوالد بعين االعتبار كملحقين  12


