


:תזכורת

?בכלל צריך עדכון תקנות החניהלמה 



2016בתקנות עיקרי החידושים : תזכורת

(לא בכל המקרים)הקטנת היצע מקומות החניה , ככלל. 2

כמעט בכל הקטגוריות, קביעת תקן טווח. 4

אין אפשרות להתקין חניות מעל לקבוע בתקנות. 5

קביעת תקן מחייב לאופניים ואופנועים. 6

שיקול דעת  ר ח ב  לוועדה המקומית. 3

הנחיות מלוות את התקנות. 7

(מערכת תחבורה עתירת נוסעים)נ"ממתעתקן תלוי מרחק . 1

נ"מתעבלי / ישובים עם 



סוגי דילמות

....אבל לא רלוונטיות, מהותיות1.

(נראה בהמשך)מהותיות רלוונטיות 2.

כנגזר  ,  מסויימיםשימוש קרקע / קביעת תקן ספציפי לייעוד 3.

(מוסדות התכנון)מהתקנות 

התאמה לתקנות  -בעיקר שאלות של פרשנות –טכניות 4.

(מוסדות תכנון ואחרים)



(ד"חניות ליח)החניה למגורים תקנות 

2016

ללא ישוביםאזור ג'אזור ב'אזור א

ן"מתע

2לפחות 1-2קרקעצמודי

דירות בבניין  

דירות
1–0.51-1.52-1

דירות  

*קטנות
1-00-1.51.5–0.5

מעונות  

סטודנטים
20לכל חניה

(מרבי)מיטות 

10חניה לכל 

(מרבי)מיטות

חניות  1-5

20לכל 

מיטות

חניות  1-5

מיטות10ל 

ר ברוטו"מ80עד 30דירות קטנות מ * 



דילמות במימוש תקנות החניה למגורים

ד קיימת יש צורך בהתאמת מספר החניות  "האם בהגדלת יח1.

?לתקנות

?  חניות0ד קטנה ניתן לקבוע "האם לכל יח2.

?בהיתר? למגורים בתכנית0האם בכלל ראוי לקבוע תקן 3.



דילמות במימוש תקנות החניה לתעסוקה



דילמה במימוש תקנות החניה



2016דילמות במימוש תקנות החניה 

? לפי איזה תקן לחשב : קרן חניה

(?בקצה התחתון או העליון של הטווח)



? ? ?יגיעו איך -דילמות מהותיות 

........הרגלי נסיעהשינוי : מושג מפתח

הגדלת מילוי  –הסעה פרטית משותפת –" קאר פול". 1

2-4המכוניות פי 

חניה לאופנייםהתקנות קובעות חובת התקנת . אופניים. 2

ברגל. 3

תחבורה ציבורית. 4



יידוע הציבור ואנשי המקצוע הרלוונטיים באשר לתקן במיקום  

ספציפי



תודה



5790/16צ "מתוך פסק דין בג



בקצרההסטוריה
תקן ביקוש , תקנות התקנת מקומות חניה–1983•

לא אושרו, תקנות חדשות המגדילות את היצע –1994•

מסמך מדיניות של משרד התחבורה–2001•

המלצת המועצה הארצית –2010•

ל"צוות עבודה לפי החלטת מנכ–2011•

תיקון מוצע לתקנות–2014•

אישור ופרסום התקנות–2016•



'אזור א 'אזור ב 'אזור ג

נ"מתעאזורי חניה בישוב עם 

' מ300עד  '  מ600עד 300 '  מ600מעל 

נ"המתעציר 


