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  2008 –ט"התשס, )התקנת מקומות חניה(תקנות התכנו� והבניה 
  

ולאחר התייעצות , )החוק �להל�( 19651 �ה "התשכ, לחוק התכנו� והבניה 265 סעי� לפיבתוק� סמכותי 
  :תקנות אלה �מתקי יאנ ,ע  המועצה הארצית לתכנו� ולבניה

  
  הוראות כלליות –' חלק א

   � בתקנות אלה   .1  הגדרות
שוויו� זכויות לאנשי  ע   קוחל 5כהגדרתו בסעי�  – "מוגבלות �ע �דא"    

   ;19982 �ח"התשנ, מוגבלות

סעת לה במערכת ה מתחנ טרמ 350אזור הנמצא במרחק אווירי של עד  �"'אזור א"    
  . המוני 

ה מתחנ טרמ 650ועד  טרמ 350שבי�  אוירי הנמצא במרחקאזור  �"'באזור "    
  .סעת המוני להבמערכת 

  ;מגרש או בני� המיועד כולו או חלקו לחניית כלי רכב � "חניו�"    

חניו� המיועד לשימוש הציבור ואשר מקומות החניה שבו אינ   � "חניו� ציבורי"    
  ;מסויימי   מוצמדי  למשתמשי

, ראשו� לציו�, באר שבע, חיפה, תל אביב, ירושלי  – "ישובי גלעי� מטרופוליני"    
, קריית אתא, קריית י , פתח תקוה, חולו�, בת י , בעתיי ג, בני ברק, רמת ג�

     ;טירת הכרמל, נשר, קריית מוצקי�, קריית ביאליק
תל  ,מרכז ישובי  הכלולי  בתחו  המחוזות �"פריפריה מטרופוליניתישובי "    

   .מטרופוליני ושאינ  ישובי גלעי� וירושלי  חיפה, אביב
ללא מרחב , אשר שטחו, ניית כלי רכב אחדהמיועד לחתא חניה  �"מקו� חניה"    

  .ר לאוטובוס"מ �100ר למשאית ו"מ 60, ר לרכב פרטי"מ 12 :תמרו�
 ,של רכב מסחרי, מקו  חניה לפריקה או לטעינה � "מקו� לחניה תפעולית"    

  ; לצרכי השימוש בנכס או תפעולו
ועת דר, מערכת תחבורה עתירת נוסעי  הפועלת ברצ  �"הסעת המוני�למערכת "    

  .רבי קיבולתכלי רכב באמצעות  ,נפרדת ובלעדית
מקו  חניה בתחו  המגרש או  �"נוסעי� ה שלוהורד הלהעלא מפר� חניה"    

  .בצמוד לו המאפשר העלאה והורדה של נוסעי 
מתק� המאפשר חניית אופניי  בעמידה או בתלייה  �"מתק� חנייה לאופניי�"    

   .ונעילת 
  
 

                                                           
   ח"התשס; 307' עמ, ה"ח התשכ"ס 1
  .152' עמ, ח"ח התשנ"ס 2
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הכולל , טרי  רבועי ס, כל השטח המותר לבנייה במ �"שטח שימושי קרקע"    
  .שטחי  למטרות עיקריות ושטחי  למטרות שירות למעט שטחי  לחניה

תחנה לאיסו� נוסעי  והורדת  וכל מקו    � "תחנה במערכת הסעת המוני�"     
  . על קו של מערכת להסעת המוני , המיועד לשמש מקו  לאיסופ  והורדת 

קומות מ� חניה הקובע מספר מינימו  ומספר מקסימו  של תק �"תק� טווח"    
  . חניה

חניה שחובה לספק לי של מקומות אתק� המגדיר מספר מינימ �"תק� מינימו�"    
  . ליעוד או שימוש בקרקע 

שמותר לספק חניה לי של מקומות אתק� המגדיר מספר מקסימ �"תק� מקסימו�"    
  . לייעוד קרקע ספציפי

חובת התקנת 
  ות חניהמקומ

על פי שימושי הקרקע הנדרשי  חניה המספר מקומות קבעו היתר בניה יב  )א(  .2
  . ובהתא  לתקנות אלה, ומיקומ  ביחס לתחנה במערכת להסעת המוני 

   �) א(על א� האמור בסעי� קט�   ) ב(    
להוסי� מקומות , רשאית ועדה מקומית בעת מת� היתר בניה  ) 1(      

להפחית , נות אלו כתק� מינימו חניה על אלו שנקבעו בתק
, מקומות חניה על אלו שנקבעו בתקנות אלו כתק� מקסימו 

  ;חו  תק� טווחלהפחית או להוסי� מקומות חניה בתו
בה לפטור מ� החו,  תר בניהיבעת מת� ה, רשאית ועדה מקומית  ) 2(      

, משיקולי  שבתכנו�, כול  או מקצת , להתקי� מקומות חניה
ה ולחייב מבקש היתר בניה להשתת� סביבה או תחבור

בהתקנת  של אות  מקומות חניה בחניו� ציבורי שמחו- לנכס 
ובלבד שהחניו� מוק  , שלמימונו הוקמה קר�, נושא ההיתר

בתו, עשר שני  ממועד מת� ההיתר ושהמרחק בי� הנכס לבי� 
  .מטרי  במרחק אווירי 350לא יעלה על , החניו� הציבורי

סמכות ועדה 
  מחוזית

ועדה מחוזית רשאית לקבוע בתכנית כי תחנה לאיסו� נוסעי  והורדת    . 3
  . אינה מהווה תחנה במערכת להסעת המוני  לעני� תקנות אלה

קביעת תחומי 
  האזורי�

 כניסה לתחנהמ יאווירימדד במרחק ' ואזור ב' חו  אזור את  )א(  . 4
   .הסעת המוני  במערכת

להקטי� את , ור הועדה המחוזיתבאיש, רשאיתהועדה המקומית    )ב(    
במקרי  בה  הוכח , בכיוו� אחד או יותר, תחו  האזורי  כאמור

  .בפניה כי תנאי הטופוגרפיה מחייבי  זאת
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אשר המרחק  בה  תחנות, במקטעי  לאור, קו להסעת המוני   ) ג(    
תחו  את  מדודרשאית ועדה מקומית ל, מטרי  350 � ביניה� קט� מ

מרכז הדר, המשמשת את מערכת הסעת מ' אזור בו' אזור א
   .ההמוני 

 
הקמת חניו� 

  ציבורי
  .הקמת חניו� ציבורי תיעשה על פי תכנית מאושרת  . 5

יעוד מקומות 
  לחניו� ציבורי

כמתחייב מהתק� לשימוש שאינו , חניו� אשר מספר מקומות החניה שבו  )א(  . 6
, ו או מקצתוכול, רשאית הועדה המקומית ליעדו, 40עולה על ,  למגורי 

  .לחניו� ציבורי
מקצתו בבעלות פרטית ויכול שיהיה כולו  חניו� ציבורי יכול שיהיה כולו או  )ב(    

  . או מקצתו בבעלות ציבורית
  .את סדרי החניה בחניו� ציבורי תקבע הרשות המקומית  )ג(    

רשו� חניו� 
ציבורי על ש� 

הרשות 
  המקומית 

כי שטח המיועד לחניו� , בתכנית מתאר מקומיתותר להורות בתכנית מפורטת או מ   .7
יועמד לרשות הציבור על פי , לאותה תכנית, לדעת מוסד התכנו�, הדרוש, ציבורי

או יוקנה לרשות המקומית שבתחומה נמצאי  המקרקעי� , עובהסדרי  שייק
ובלבד שתירש  בספרי , ויירש  על שמה בפנקסי המקרקעי� כמכר ללא תמורה

  ;הרה שלפיה מקרקעי� אלה ישמשו לאותה מטרה בלבדהמקרקעי� הערת אז
  . לחוק בשינויי  המחויבי  196יחול סעי� , ונה יעוד המקרקעי� בתכנית כאמורש

חישוב מספר  
  מקומות החניה

 קיעוגל כל חל, תקנות אלהבעת חישוב מספר מקומות חניה הנדרשי  לפי   )א(  .8
  ;של מקומות חניהשל מקו  חניה כלפי מעלה ליחידה השלמה הקרובה 

לעגל את מספר  הועדה המקומית תרשאי, 'על א� האמור בסעי� קט� א  )ב(    
  .תפעוליי  וסביבתיי , משיקולי  תכנוניי , הטמקומות החניה כלפי מ

הועדה המקומית תקבע דרישות לחניה תפעולית בנוס� למקומות החניה הנדרשי    .9  חניה תפעולית
  .בתכנית אחרת  א   נקבעאלא , פ תקנות אלה"ע

שימושי� 
  אחרי�

לגבי שימושי  בקרקע שאינ  כלולי  בתקנות אלה תקבע הועדה המקומית את    .10
  .על פי שימוש הקרקע הדומה ביותר ר מקומות החניה הנדרשי פמס

שימושי קרקע 
  מעורבי�

ייקבע , והחניו� לשימושי  אלה משות� בני� שהותרו בו שימושי  שוני ב  )א(  .11
   ;קומות החניה לפי המספר המצטברמספר מ

הועדה המקומית רשאית להפחית מדרישות החניה המצטברות א  מקומות   )ב(    
ובלבד שס, מקומות החניה לא יפחת  החניה לא יוצמדו לשימוש מסוי 

הנדרש לשימוש אשר נקבע לו בתקנות אלה מספר  מקומות החניהממספר 
  ;מקומות החנייה הגדול ביותר

יופרדו ממקומות החניה המיועדי  , ות החניה למגורי  בבני� כאמורמקומ  )ג(    
  .ולא יכללו בחישוב המצטבר, לשימושי  האחרי 
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  .רשאית הועדה המקומית לחייב הקמת מתקני חניה לאופניי  במגרש , בעת מת� היתר בניה  12  חנית אופני�
הפחתת מקומות 
חניה במקומות 
הסגורי� לכניסת 

  רכב

להפחית  ת הועדה המקומית רשאי  לכניסת רכב ממונע שנקבע בתכנית כאזור מגורי  סגור במגרש  .13
  .מקומות חניה כלל  שלא לקבועאו  ,מקומות החניה מהקבוע בתק�

 
 

הנדרשי� לשימושי הקרקע חניההמקומות  עורשי  �  'חלק ב

מקומות חניה 
  למגורי�

14 .    
  

 קרקעהשימוש 

 ליחידות דיור  מקומות חנייה

 'ב+'א יםאזור
תקן   - כל השאר

 טווח
ד"ל יחלכ  צמוד קרקע  14.1 2 1-3  

- מעל ל קומותבניין   14.2
ר לדירה "מ 70

 בממוצע

  ד "לכל יח  1-2
 "תקן טווח" 

1-2.4  
   

בניין משותף מתחת   14.3
ר לדירה "מ 70- ל 

  ,בממוצע
דיור מוגן ומעונות 

 סטודנטים

   יחידות דיור 5לכל  0-1
  "תקן טווח"

  
 

יחידות  5לכל  1-5
  דיור
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מקומות  
חניה 

  למסחר 

15   
 

 כל השאר ' אזור ב 'אזור א
 חנייה תפעולית מקומות חניה חנייה תפעולית מקומות חניה חנייה תפעולית מקומות חנייה

ר  "מ 250 -ל 1 ישובי גלעין 15.1 מסחר
  "תקן מקסימום"
  

לאחוז בנייה של 
 -למעלה מ
תקן יקבע  400%
 500 -ל1   של 
תקן "ר "מ

 "מקסימום

 -ר "מ 1000עד . 1
מקום חנייה לכל 

ר או חלק "מ 250
. 2.      מהם

לתוספת השטח מעל 
ר ועד "מ 1000
חנייה  -ר "מ 2000
ר או "מ 500לכל 

  .   חלק מהם
לתוספת השטח . 3

 - ר"מ 2000מעל 
 3000חנייה לכל 

.                  ר או חלק מהם"מ

 100 -ל 1 
תקן .    "ר"מ

  "  מקסימום
  

לאחוז בנייה 
 -של למעלה מ

יקבע  400%
 -ל 1תקן של 

תקן "ר "מ 500
  "מקסימום

                           

 -ר "מ 1000עד . 1
 250מקום חנייה לכל 

.         ר או חלק מהם"מ
לתוספת השטח מעל . 2

 2000ר ועד "מ 1000
 500חנייה לכל  -ר "מ
  .ר או חלק מהם"מ
לתוספת השטח . 3  

חנייה  - ר"מ 2000מעל 
ר או חלק "מ 3000לכל 
 .                  מהם

 35-50לכל  1 
.                ר"מ
"                      תקן טווח"

 -ר "מ 1000עד . 1
מקום חנייה לכל 

ר או חלק "מ 250
. 2.              מהם

לתוספת השטח מעל 
ר ועד "מ 1000
יה חני -ר "מ 2000
ר או "מ 500לכל 

.                חלק מהם
לתוספת השטח . 3

 - ר"מ 2000מעל 
 3000חנייה לכל 

.                  ר או חלק מהם"מ
פריפריה  15.2

 מטרופולינית
ר  "מ 100 -ל 1
 "תקן מקסימום"

לפי החלטת ועדה 
 מקומית

ר  "מ 100 -ל 1
תקן "

 "מקסימום

לפי החלטת ועדה 
 מקומית

ר "מ 50לכל  1
 "תקן מינימום

לפי החלטת ועדה 
 מקומית

ר "מ 35לכל  1 כל השאר 15.3
 "תקן מינימום

לפי החלטת ועדה 
 מקומית

ר "מ 35לכל  1
 "תקן מינימום

לפי החלטת ועדה 
 מקומית

ר "מ 35לכל  1
 "תקן מינימום

לפי החלטת ועדה 
   מקומית

    
      

  

מקומות  
חניה 

למשרדים 
ותעשיה 

   עתירת ידע

 כל השאר ' אזור ב 'זור אא     .16
משרדים 
ותעשייה 

 עתירת ידע

תקן "ר  "מ 250 -ל 1 ישובי גלעין 16.1
  "מקסימום

לאחוז בנייה של 
 400% -למעלה מ

 -ל1יקבע תקן של 
תקן "ר "מ 500

 "מקסימום

ר "מ 125מקום חניה לכל 
  "תקן מקסימום"

לאחוז בנייה של למעלה 
יקבע תקן של  400% -מ
תקן "ר "מ 500 -ל1

 "מקסימום

תקן "ר "מ 50מקום חניה לכל 
   "מקסימום

  
 

פריפריה  16.2
 מטרופולינית

 100מקום חניה לכל 
 "תקן מקסימום"ר "מ

ר "מ 100מקום חניה לכל 
 "תקן מקסימום"

  "ר תקן מינימום"מ 50לכל  1

ר תקן "מ 35לכל  1 כל השאר 16.3
 "מינימום

ר תקן "מ 35לכל  1
 "מינימום

 "מינימוםר תקן "מ 35לכל  1
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מקומות חניה 
למבנים 

ומוסדות ציבור 
  לתרבות ופנאי

  

17.    

 כל השאר 'אזור ב  'אזור א  
תיאטרון 

 לנועווק
ר "מ 125 -ל 1 ישובי גלעין 17.1

 "תקן מקסימום"
מושבים  5 -ל 1
תקן "

 "מקסימום

מושבים   5 -ל 1
 "תקן מינימום"

פריפריה  17.2
 מטרופולינית

בים  מוש 5 -ל 1
 "תקן מקסימום"

מושבים   5 -ל 1
תקן "

 "מקסימום

מושבים   5 -ל 1
 "תקן מינימום"

מושבים   5 -ל 1 כל השאר 17.3
 "תקן מינימום"

מושבים   5 -ל 1
 "תקן מינימום"

מושבים   5 -ל 1
 "תקן מינימום"

אולם 
, כנסים

מסעדות 
 ובארים

ר "מ 250 -ל 1 ישובי גלעין 17.4
 "תקן מקסימום"

ר    "מ 125 -ל 1
תקן " 

 "מקסימום

ר    "מ 20 -ל 1
 " מינימום" 

פריפריה  17.5
 מטרופולינית

ר "מ 75לכל  1
 "תקן מקסימום"

ר "מ 75לכל  1
תקן "

 "מקסימום

ר    "מ 20 -ל 1
 "תקן מינימום" 

ר    "מ 10 -ל 1 כל השאר 17.6
 "תקן מינימום"

ר    "מ 10 -ל 1
 "תקן מינימום" 

ר    "מ 10 -ל 1
 "תקן מינימום" 

        



7 6.11.08לדיו בועדת המשנה  ביו� 

מקומות 
חניה 

  למלונאות
  

18.    
  

 כל השאר 'אזור ב 'אזור א

מלונות מכל  
 סוג

חדרים   8 -ל 1 ישובי גלעין 18.1
 "תקן מקסימום"

חדרים    8 -ל 1
 "תקן מקסימום"

חדרים    4 -ל 1
 "תקן מינימום"

פריפריה  18.2
 מטרופולינית

חדרים    4 -ל 1
 "קסימוםמתקן "

חדרים    4 -ל 1
 "מקסימוםתקן "

חדרים    4 -ל 1
 "תקן מינימום"

חדרים    4 -ל 1 כל השאר 18.3
 "תקן מינימום"

חדרים    4 -ל 1
 "תקן מינימום"

חדרים    4 -ל 1
 "תקן מינימום"

. ליחידת נופש 1 ישובי גלעין 18.4 אירוח כפרי
 "   תקן מינימום"

ליחידת  1
תקן . "נופש
 "   נימוםמי

. ליחידת נופש 1
 "תקן מינימום"

פריפריה  18.4
 מטרופולינית

. יחידת נופשל 1
 "   תקן מינימום"

יחידת ל 1
תקן . "נופש

 מינימום

. יחידת נופשל 1
 תקן מינימום"

. יחידת נופשל 1 כל השאר 18.5
 תקן מינימום"

יחידת ל 1
תקן . "נופש

 מינימום

. יחידת נופשל 1
 תקן מינימום"
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מקומות 
חניה 

למוסדות 
  חינוך

  

19.    
  

  כל השאר 'אזור ב 'אזור א 
גני ילדים 
 ובתי ספר

כיתות     3 -ל 1 ישובי גלעין 19.1
 "תקן מקסימום"

 0.5-1לכל  1
כיתות              

 " תקן טווח"

תקן "לכל כיתה  1
 " מינימום

פריפריה  19.2
 מטרופולינית

כיתות     0.5-4לכל  1
 " תקן טווח"

 0.5-4לכל  1
כיתות              

 " תקן טווח"

כיתות   0.5לכל  1
 " תקן מקסימום"

כיתות   0.5לכל  1 כל השאר 19.3
 "תקן מינימום"

כיתות   0.5לכל  1
 "תקן מינימום"

כיתות   0.5לכל  1
 "תקן מינימום"

אוניברסיטה 
 על תיכוני/ 

 ישובי גלעין 19.4
 

ר   "מ 200 -ל 1
 "תקן מקסימום"

ר "מ 100-ל 1 
"                       תקן מקסימום"

תקן "ר "מ 50-ל 1 
"                       מינימום

פריפריה  19.5
 מטרופולינית

תקן "ר "מ 50-ל 1
 "מקסימום

תקן "ר "מ 50-ל 1
 "מקסימום

תקן "ר "מ 50-ל 1
 "מקסימום

תקן "ר "מ 50-ל 1 כל השאר 19.6
 "מוםמיני

תקן "ר "מ 50-ל 1
 "מינימום

תקן "ר "מ 50-ל 1
 "מינימום

בית תרבות 
או מרכז 
קהילתי 

ובית תפילה 
הכולל אולם 

 אירועים 

תקן "ר "מ 40-ל 1 ישובי גלעין 19.7
 "מקסימום

תקן "ר "מ 40-ל 1
 "מקסימום

תקן "ר "מ 40-ל 1
 "מינימום

פריפריה  19.8
 מטרופולינית

תקן "ר "מ 50-ל 1
 "מקסימום

תקן "ר "מ 50-ל 1
 "מקסימום

תקן "ר "מ 50-ל 1
 "מינימום

תקן "ר "מ 50-ל 1 כל השאר 19.9
 "מינימום

תקן "ר "מ 50-ל 1
 "מינימום

תקן "ר "מ 50-ל 1
 "מינימום

, ספריה
 מוזיאון

תקן "ר "מ 100-ל 1 ישובי גלעין 19.10
 "מקסימום

תקן "ר "מ 50-ל 1
 "מקסימום

תקן "ר "מ 50-ל 1
 "מינימום

פריפריה  19.11
 מטרופולינית

תקן "ר "מ 50-ל 1
 "מקסימום

תקן "ר "מ 50-ל 1
 "מקסימום

תקן "ר "מ 50-ל 1
 "מינימום

תקן "ר "מ 50-ל 1 כל השאר 19.12
 "מינימום

תקן "ר "מ 50-ל 1
 "מינימום

תקן "ר "מ 50-ל 1
 "מינימום

מרכז יום 
 לקשיש

תקן "ר "מ 100-ל 1 ישובי גלעין 19.13
 "מקסימום

ר "מ 100-ל 1
 "תקן מקסימום"

תקן "ר "מ 100-ל 1
 "מקסימום

פריפריה  19.14
 מטרופולינית

תקן "ר "מ 100-ל 1
 "מקסימום

ר "מ 100-ל 1
 "תקן מקסימום"

תקן "ר "מ 100-ל 1
 "מקסימום

תקן "ר "מ 100-ל 1 כל השאר 19.15
 "מינימום

ר "מ 100-ל 1
 "תקן מינימום"

תקן "ר "מ 100-ל 1
         "מינימום
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קומות מ
חניה 

למוסדות 
  בריאות

20.    
  

 כל השאר 'אזור ב 'אזור א  
מרפאות 
 שכונתיות 

ר "מ 50 -ל 1 ישובי גלעין  20.1
 "תקן מקסימום"

ר "מ 40 -ל 1
 "תקן מקסימום"

ר "מ 20ל  -1
 "תקן מינימום"

פריפריה  20.2
 מטרופולינית

ר "מ 20ל  -1 ר"מ 40 -ל 1 ר"מ 40 -ל 1
 "תקן מינימום"

ר "מ 20ל  -1 כל השאר 20.3
 "תקן מינימום"

ר "מ 20ל  -1
 "תקן מינימום"

ר "מ 20ל  -1
 "תקן מינימום"

ר "מ 50 -ל 1 ישובי גלעין  20.4 בתי חולים 
שטח מחלקות 

 "תקן מקסימום"

 20-25 -ל 1
ר שטח "מ

תקן "מחלקות 
 "טווח

ר "מ 20 -ל 1
שטח מחלקות 

 "תקן מינימום"

פריפריה  20.5
 מטרופולינית

ר "מ 20-25 -ל 1
שטח מחלקות 

 "תקן טווח"

 20-25 -ל 1
ר שטח "מ

תקן "מחלקות 
 "טווח

ר "מ 20 -ל 1
שטח מחלקות 

 " תקן מינימום"

ר "מ 20 -ל 1 כל השאר 20.6
שטח מחלקות 

 " תקן מינימום"

ר "מ 20 -ל 1
שטח מחלקות 

 " תקן מינימום"

ר "מ 20 -ל 1
שטח מחלקות 

 " תקן מינימום"
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מקומות 
חניה 

לתעשייה 
  ומלאכה 

  

21.    

 כל השאר  'אזור ב 'אזור א  
תעשייה 

קלה 
 ומלאכה

ר "מ 250 -ל 1 ישובי גלעין 21.1
 "תקן מקסימום"

ר "מ 250 -ל 1
 "תקן מקסימום"

ר "מ 50לכל  1
 "תקן מינימום"

פריפריה  21.2
 מטרופולינית

ר "מ 125לכל  1
 "תקן מקסימום"

 ר"מ 125לכל  1
 "תקן מקסימום"

ר "מ 50לכל  1
 "תקן מינימום"

ר "מ 50לכל  1 כל השאר 21.3
 "תקן מינימום"

ר "מ 50לכל  1
 "תקן מינימום"

ר "מ 50לכל  1
 "תקן מינימום"

/ מוסך
 תחזוקה

לכל עמדה  3 ישובי גלעין 21.4
 "תקן מקסימום"

לכל עמדה  3
 "תקן מקסימום"

לכל עמדה  3
 "תקן מינימום"

יה פריפר 21.5
 מטרופולינית

לכל עמדה  3
 "תקן מינימום"

לכל עמדה  3
 "תקן מינימום"

לכל עמדה  3
 "תקן מינימום"

לכל עמדה  3 כל השאר 21.6
 "תקן מינימום"

לכל עמדה  3
 "תקן מינימום"

לכל עמדה  3
 "תקן מינימום"
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מקומות 
חניה 

לשטחים 
פתוחים 
ספורט 
  ונופש

22.     

 
ימוש ש

 כל השאר 'אזור ב 'אזור א הקרקע
מושבים  20 -ל 1 ישובי גלעין 22.1 אצטדיון

 "תקן מקסימום"
 15 -ל 1

תקן "מושבים 
 "מקסימום

מושבים  5 -ל 1
 "תקן מקסימום"

פריפריה  22.2
 מטרופולינית

מושבים  5 -ל 1
 "תקן מינימום"

מושבים  5 -ל 1
 "תקן מינימום"

מושבים  5 -ל 1
 "מוםתקן מיני"

מושבים  5 -ל 1 כל השאר 22.3
 "תקן מינימום"

מושבים  5 -ל 1
 "תקן מינימום"

מושבים  5 -ל 1
 "תקן מינימום"

מועדון 
 ספורט

 50-250 -ל 1 0 ישובי גלעין 22.4
 "תקן טווח"ר "מ

ר "מ 100 -ל 1
 "תקן מינימום"

פריפריה  22.5
 מטרופולינית

ר "מ 50 -ל 1___
משטח המגרש 

 תקן מינימום"

ר "מ 50 -ל 1
משטח המגרש 

 "תקן מינימום"

ר "מ 50 -ל 1
משטח המגרש 

 "תקן מינימום"

ר "מ 50 -ל 1 כל השאר 22.6
 "תקן מינימום"

ר "מ 50 -ל 1
 "תקן מינימום"

ר "מ 50 -ל 1
 "תקן מינימום"

פ "שצ
/ עירוני 
גן / פארק 
 ציבורי

 ר"מ 250 -ל 1 0 0 ישובי גלעין 22.7

פריפריה  22.8
 יניתמטרופול

 ר"מ 250 -ל 1 0
 "תקן מינימום"

  ר"מ 250 -ל 1

תקן "-250לכל  1 כל השאר 22.9
 "מינימום

-250לכל  1
 "תקן מינימום"

תקן "-250לכל  1
 "מינימום
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מקומות 
חניה 

  לשרותים

23 .    
 

 
שימוש 
 כל השאר 'אזור ב 'אזור א הקרקע

/ מזנון 
מסעדה 
בתחנת 

 דלק

מקומות חניה   2 עיןישובי גל 23.1
 "תקן מקסימום"

ר "מ 10 -ל 1
 "תקן מקסימום"

ר "מ 10 -ל 1
 "תקן מינימום"

פריפריה  23.2
 מטרופולינית

ר "מ 10 -ל 1
 "תקן מינימום"

ר "מ 10 -ל 1
 "תקן מינימום"

ר "מ 10 -ל 1
 "תקן מינימום"

ר "מ 10 -ל 1 כל השאר 23.3
 "תקן מינימום"

ר "מ 10 -ל 1
 "תקן מינימום"

ר "מ 10 -ל 1
 "תקן מינימום"

  
  
  
  

  
  
  

בקשה (תקנות אלה אינ� באות לגרוע מהוראות תקנות התכנו� והבניה   .24  שמירת די�
1970�ל"תשה, )תנאיו ואגרות, להיתר.  

תחילה והוראות 
יו"  –להל� ( מיו" פרסומ� יו" שלושי"תחילת� של תקנות אלה   )א(  .25  מעבר

  ; )התחילה
תכנית שאושרה לפני יו" התחילה ולא נקבעו בה הוראות  על פיבהיתר   )ב(    

על פי  הנדרשי" בעני� התקנת מקומות חניה יחושבו מקומות החניה
  ;תקנות אלה

תכנית שאושרה לפני יו" התחילה ונקבעו בה הוראות  על פיבהיתר   )ג(    
בעני� התקנת מקומות חניה יחושבו מקומות החניה הנדרשי" על פי 

ובי� א" , תקנות אלההוראות בי� א" על פי  ,קומיתקביעת הועדה המ
  ;על פי הוראות התכנית

תכנית שאושרה לאחר יו" התחילה יחושבו מקומות  על פי בהיתר   ) ד(    
  ; החניה הנדרשי" על פי הוראות תקנות אלה

בישובי גלעי� מטרופוליני , )ד( –) ב(על א( האמור בסעיפי" קטני"   ) ה(    
  :דות אלהיחולו הוראות מיוח

מערכת הסעת המוני" יחושבו   הפעלתלאחר  שינת�בהיתר   )1(      
  ;מקומות החניה הנדרשי" על פי  הוראות תקנות אלה
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בהיתר שינת� לאחר תחילת ביצוע עבודות להקמת מערכת   ) 2(      
אחת או , אול" טר" מת� היתר להקמת תחנה , הסעת המוני"

ו מקומות החניה הנדרשי" יחושב, במערכת הסעת המוני", יותר
) התקנת מקומות חניה(על פי הוראות תקנות התכנו� והבניה 

מקומות החניה יתוכננו באופ� שבו , ואול", 1983 –ג "התשמ
נית� יהיה להסב אות" לשימוש אחר בתו, שני" עשר חודשי" 

מערכת להסעת  הפעלתמקבלת הודעת הועדה המקומית בדבר 
  .  המוני"

, אחת או יותר, לאחר מת� היתר להקמת תחנה .  נת�שיבהיתר   )3(      
על פי  יחושבו מקומות החניה הנדרשי", במערכת הסעת המוני"

  .  40%תקנות אלה בתוספת מקומות חניה בשיעור של  
   –בתקנה זו         

הציבור רשאי המועד בו  –" הפעלת מערכת הסעת המוני�"
  .לעשות שימוש במערכת הסעת המוני"

 –" ע עבודות להקמת מערכת הסעת המוני�תחילת ביצו"
, סלילה, תחילת ביצוע עבודות הנדסיות לרבות שינוי פני הקרקע

  . והנחת מסילה 
      

  .בטלות – 1983 –ג "התשמ) התקנת מקומות חניה(תקנות התכנו� והבניה   .26  ביטול
      

  )2008________________(  ט"התשס____________________ 
  )�3  347 חמ(

      
      
                                                                                  ______________  

  מאיר שטרית                                                                                
  שר הפני"                                                                                  
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  2008 –ט"התשס, )סטיה ניכרת מתכנית(תקנות התכנו� והבניה 

  

, )החוק �להל�( 19653 �ה "התשכ, לחוק התכנו� והבניה 265 �ו) ב( 151סעיפי"  לפיבתוק( סמכותי 
  :התקנות אל �מתקי יאנ ,ולאחר התייעצות ע" המועצה הארצית לתכנו� ולבניה

  
  

במקו"  20024 –ב "התשס) סטיה ניכרת מתכנית(לתקנות התכנו� והבניה  2בתקנה   .1  2תיקו� תקנה 
  :  יבוא) 15(סעי( קט� 

התקנת מקומות (הוספת מקומות חניה מעל הקבוע בתקנות התכנו� והבניה  ) 15("    
אלא א" מקומות החניה הנוספי" ה" , כתק� מקסימו" 20085 –ח "התשס) חניה

  ). 8(קומת מרת( כמשמעות" בפיסקה ב
  

  )2008________________(  ט"התשס____________________ 
  )�3 347 חמ(

  
                                                                                                             ______________  

  מאיר שטרית                                                                                                                  
  שר הפני"                                                                                                                     

  
 

                                                           
  . ח"התשס; 307' עמ, ה"ח התשכ"ס 3
  .824' עמ, ב "ת התשס"ק 4
  ....' עמ, ח"ת התשס"ק 5


