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          כללי .1

מדינת ישראל פועלת בכדי לשלב אנשים עם מוגבלות בחברה. במסגרת זו, הוקמה  1.1

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וחוקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 

  .1988 –התשנ"ח 

במסגרת החוק, קבע השר, בהתייעצות עם הנציבות ועם ארגונים הפועלים לקידום  1.2

זכויות אנשים עם מוגבלות ובאישור וועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת את 

תקנות שוויון  זכויות לאנשים עם מוגבלות )הנחה מאגרת רישיון להפעלת מונית 

 .2014 –נגישה(, התשע"ד 

( יקבלו הנחה על 500)עם אפשרות לעוד מבקשים  500רו, במסגרת התקנות שאוש 1.3

, על פי רישיון( לשם הפעלת מוניות נגישות –)להלן  מוניתהאגרת הרישיון להפעלת 

 החלוקה הבאה :

ישלם  –בנסיעות מיוחדות מונית נגישה שם הפעלת יחיד המבקש רישיון ל. 1.3.1 

 מחצית מהאגרה להפעלת מונית.

  מוניות  50ירות הסעה לנסיעות מיוחדות, שבבעלותו לפחות תאגיד למתן ש. 1.3.2 

לינואר  1-)האגרה תתעדכן בלכל רישיון;  ₪ 10,000נגישות, ישלם אגרה בסכום של 

  בכל שנה(. 

-ח ו14לא יינתנו רישיונות להפעלת קו שירות למוניות או לנסיעת שירות, לפי סעיפים  1.4

 יא לפקודת התעבורה, למונית נגישה;14

 טרהמ .2

 למתן רישיון להפעלת מונית נגישה לנסיעות מיוחדות.הסדרה ופירוט ההנחיות בנוגע   2.1

 הגדרות .3

 ;התעבורה בפקודת כהגדרתם -" הרישוי רשות"- ו" התעבורה על המפקח", "מונית" 3.1

תקנות שוויון  זכויות לאנשים ל 4 תקנה דרישות בה שמתקיימות מונית -" נגישה מונית" 3.2

 ואשר 2014 –מאגרת רישיון להפעלת מונית נגישה(, התשע"ד עם מוגבלות )הנחה 

 ;נגישה מונית היא כי הרכב ברישיון  רשמה הרישוי רשות
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 אזכורים .4

 פקודת התעבורה 4.1

 1998– ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון חוק 4.2

 מונית להפעלת רישיון מאגרת הנחה) מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון תקנות 4.3

   2014 – ד"התשע(, נגישה

 1918תקן ישראלי ת"י  4.4

 543 י"תתקן ישראלי  4.5

 שיטה .5

 

 : תהליך הגשת הבקשה 5.1

בקשה למתן רישיון להפעלת מונית נגישה תוגש לוועדת מוניות על גבי טפסי  5.1.1

 רכישת זכות ציבורית.

לתקנות התעבורה.  526המבקש ישלם אגרת תיק בסכום הקבוע לפי תקנה  5.1.2

 לטיפול בבקשה.תשלום האגרה מהווה תנאי 

רישיונות להפעלת מונית נגישה, רשאי  500-הוגשו בקשות למתן למעלה מ 5.1.3

מוניות נגישות ובאלו תנאים,  500המפקח לקבוע אם להוסיף על המכסה של 

 במטרה להבטיח רמת שירות לנזקקים למוניות נגישות. 

 תקנותב לאמורבכפוף כל דין החל על מונית לנסיעה מיוחדת יחול על מונית  נגישה,   5.2

(, נגישה מונית להפעלת רישיון מאגרת הנחה) מוגבלות עם לאנשים זכויות  שוויון

   2014 – ד"התשע

 הרישיון את להעביר והמבקש מופחתת אגרה ששילם מונית להפעלת רישיון בעל 5.3

, לראשונה הרישיון קבלת מיום שנים עשר תום לפני שברשותורגילה  מונית להפעלת

 האגרה ובין הרישיון העברת במועד למונית רגילה האגרה בין ההפרש את ישלם

 תלאחר תום עשר השנים, , יוכל להעביר את הזכו . שעה אותה כשיעורה המופחתת

 הציבורית ללא תשלום הפרש האגרה.

 : דרישות מונית נגישה 5.4

  ; בלבד מיוחדות לנסיעות לשמש מיועדת היא .5.4.1

 ;לפחות גלגלים בכסא המתנייע מוגבלות עם אדם להסעת מיועדת היא  .5.4.2
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  שלוש על יעלה לא נגישה כמונית לראשונה רישומו בעת הרכב גיל .5.4.3

 ;שנים

 ;ג"ק 3,500 על עולה אינו המותר הכללי משקלה  .5.4.4

 מעבר גלגלים יאפשר בכסא הנע אדם של לכניסה המיועדת הדלת רוחב  .5.4.5

. ביותר הצר במקום סנטימטרים 110 -מ יפחת ולא והחוצה פנימה הכסא של חופשי

 ;זו בפסקה מהקבוע אחר דלת רוחב לקבוע רשאי הרכב אגף מנהל

 לא במונית העליון המשקוף ובין למונית הכניסה סף בין הפנימי גובה  .5.4.6

 – מ יפחת לא, והתקרה המונית  רצפת בין הפנימי והגובה, סנטימטרים 125-מ יפחת

 ;סנטימטרים 132

, קבוע אנכי מעלון או קבוע או נייד כבש מסוג הרמה מיתקן בה יותקן  .5.4.7

 ובלבד, הנגישות לתקנות הראשונה בתוספת 3 עד 1 פרטים דרישות בו שמתקיימות

 במצב כבש של המרבי והשיפוע סנטימטרים 75-מ יפחת לא ההרמה משטח שרוחב

 ;אחוזים 12 על יעלה לא סנטימטרים 15 שגובהה ממדרכה הפעלה

 או הרכב של ימין בצד יוצב הוא, הרמה מיתקן או כבש בה הותקן  .5.4.8

 ; בו השימוש בעת הרכב גוף אל לעיגונו סידור יהיה - נייד הכבש היה; מאחוריו

 הנע אדם לכניסת המשמשת הדלת בפתח, בה הרצפה שגובה במונית  .5.4.9

 מסוג קבוע הרמה מיתקן יותקן, הדרך מפני סנטימטרים 34 על עולה, גלגלים בכסא

 בכיסוי מכוסה יהיה הנוסעים תא בתוך המאוחסן מתקפל אנכי מעלון; אנכי מעלון

 ;הנוסעים להגנת מתאים בטיחותי

 ;ההרמה מתקן הפעלת בעת הרכב של תנועה למניעת מנגנון בה יותקן  .5.4.10

 בניידות מוגבלות עם אנשים  של ולירידה לעליה המיועד אמצעי בה יהיה  .5.4.11

 הדלת סף שבין הגובה ולהפרשי הדלת למבנה המותאם, גלגלים בכסא נעים שאינם

 לא, המדרכים ובין הראשון למדרך הדרך מפני הגובה שהבדלי כך, הדרך פני ובין

 ; בה לעיגון ניתן או המונית בגוף מעוגן יהיה האמצעי; סנטימטרים 18 על יעלה

 בכסא הנע לאדם המיועדת הכניסה לדלת בסמוך,  המונית בתוך  .5.4.12

 -מ יפחתו לא שמידותיו אחד גלגלים כסא של לגישה חופשי מקום יוקצה, גלגלים

80X120 ממכשולים ופנוי ישר יהיה זה חופשי למקום המעבר ; סנטימטרים. 

 יציבותו להבטחת בכסא והיושב הגלגלים כסא לעיגון אמצעים בה יותקנו  .5.4.13

 1 חלק 543 י"ת לפי, מהירות והאצת פתאום בלימת, טלטולים מפני נסיעה בעת

 .היושב ולריסון גלגלים כיסא לרתימת מערכות
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 ייעשו( 14) בפסקה כאמור גלגלים בכיסא היושב אדם של והתרה ריתום  .5.4.14

 ;המונית נהג ידי על

 שני, גלגלים לכסא שהוקצה מהמקום יד בטווח  יותקנו הרכב בתוך  .5.4.15

 מצופים, הנסיעה בזמן גלגלים בכסא המתנייע האדם ייצוב שיאפשרו לפחות יד מאחזי

 ; קשיח לא בחומר

 ; אזהרה פס יותקן הדלתות של הסף רוחב לכל  .5.4.16

 ; והנהג הנוסעים בין המפרידה מחיצה  בה תותקן לא  .5.4.17

 : אלה במקומות בה הותקן לאומי-הבין הנגישות סמל  .5.4.18

 הפונה בצד, גלגלים בכסא הנע לאדם המיועדת הכניסה דלת על 5.4.18.1

 ;לפחות סנטימטרים  3030X יהיו ומידותיו, למדרכה

 50  – מ יפחת שלא בגובה הרכב של הימני האחורי  בצידו  5.4.18.2

 .לפחות סנטימטרים  20X20של ובמידות הדרך פני מעל סנטימטרים

 בנסיעה להסעות נגישה מונית להפעיל המבקש תאגיד ישלם לתאגיד מופחתת אגרה 5.5

, החלים בנוסף על כל דין אחר החל על תאגיד הבאים התנאים לקיום  בכפוף מיוחדת

 : המפעיל מוניות לנסיעה מיוחדת

 .לפחות נגישות מוניות 50 בבעלותו 5.5.1

 שעות ביממה. 24התאגיד מפעיל מוקד שרות מחשובי וטלפוני הזמינים  5.5.2

 ברשותו משרד.  5.5.3

 : מיוחדת לנסיעה נגישה מונית להפעיל המבקש התנהלות תאגיד 5.6

שירות לאנשים עם מוגבלות בכל הארץ. המפקח רשאי לקבוע  ןהתאגיד יית  .5.6.1

ברישיון שנתן לתאגיד מתן שירות באזורים אותם הגדיר המפקח. אישור 

המפקח ימצא בכל עת במשרדי התאגיד ויוצג למפקח, או למי מטעמו, על פי 

 דרישתו.

התאגיד מחויב למתן שירות במסגרת פרקי הזמן אותם קבע המפקח ברישיון,  .5.6.2

דקות מרגע קבלת בקשה למתן שירות לאנשים עם  30לא יעלה על אשר 

 מוגבלות.

התאגיד ינהל יומן לגבי הנסיעות שבוצעו במוניות נגישות במסגרת התאגיד   .5.6.3

להסעת אנשים בעלי מוגבלות, אשר יכלול את הפרטים המופיעים בנספח א' 

 לנוהל.
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 :  הכשרת נהגים 5.7

באופן השימוש  ע"י התאגיד כשרויו המיועדים לנהוג במוניות נגישות, נהגים .5.7.1

 יציבותו להבטחתא בכיס והיושב הגלגלים סאיכ לעיגון אמצעיםהבטיחותי ב

תקן ישראלי  לפי, מהירות והאצת פתאום בלימת, טלטולים מפני נסיעה בעת

  .היושב ולריסון גלגלים כיסא לרתימת מערכות 1 חלק 543 י"ת

שנתן מנהל התאגיד לנהג,  על  בעת נסיעה במונית נגישה יימצא במונית אישור .5.7.2

 ביצוע ההכשרה.

ידווח למפקח על פי דרישתו  מיוחדת בנסיעה להסעות נגישה מונית המפעיל תאגיד 5.8

 בחלק ב' בנספח א'.קבע נעל ביצוע נסיעות, בפורמט ש

 בקרה ואכיפה  5.9

הבקרה על נוהל זה תתבצע במסגרת הבקרה השוטפת של משרד התחבורה על 

 . )מוניות( הציבוריתמפעילי התחבורה 

 4לא יחודש רישיון הרכב של מונית נגישה שאיננה עומדת בכל הדרישות לפי תקנה  5.10

(, נגישה מונית להפעלת רישיון מאגרת הנחה) מוגבלות עם לאנשים זכויות  שוויון לתקנות

 2014 – ד"התשע

 נספחים .6

שבוצעו ל נסיעות ופורמט הדיווח למפקח ענתונים נדרשים ביומן הנסיעות  -נספח א  6.1

 .במוניות נגישות במסגרת התאגיד

 .טבלת שינויים שבוצעו בנוהל – בנספח  6.2

 

 

 

 

 

 

  עורך הנוהל מאשר הנוהל

 שם: יוסי נזרי 

 תפקיד: ממונה היסעים ומוניות 

 חתימה:  
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 א נספח 6.1

 חלק א'

 

 נתונים נדרשים ביומן הנסיעות שבוצעו במוניות נגישות במסגרת התאגיד 

 
 

 מספר המונית.  .6.1.1.1

 תאריך ושעת הזמנת הנסיעה.  .6.1.1.2

 תאריך ושעת ההגעה למען המוצא. .6.1.1.3

 מען המוצא.  .6.1.1.4

 מען היעד. .6.1.1.5

 

 

 חלק ב'

 

 פורמט לדיווח ביצוע נסיעות מיוחדות במונית נגישה

 

  

מספר 

רישוי 

המונית

מספר 

הזכות 

הציבורית

שם הנהג

בוצעה 

הכשרה  

)כן/לא(

תאריך 

ההזמנה

שעת 

הזמנת 

הנסיעה

תאריך 

ביצוע 

הנסיעה

שעת 

איסוף 

המזמין 

ותחילת 

הנסיעה

שעת סיום 

הנסיעה
מען היעדמען המוצא
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 ב נספח 6.2

 נוהלב שבוצעו שינויים טבלת

 

 טבלת שינויים

 נימוקיםתיאור השינוי /  סעיף/ים מושפע/ים תאריך מהדורה

    

    

    
 
 

 

 

 


