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מדריך הנחיות לתכנון חנייה 
מתחת לשטחים ציבוריים עירוניים

I חלק



עיקרי דברים

מאיתור  החל 
החנייה איגום 

שילוב  האספלט,  שטחי  הקטנת 
אחרים,  קהילתיים  ושימושים  תחבורתיים  שימושים 
המוגדרים בידי הקהילה, וכלה בהגדרת איכות החניון 

עצמו 
ואיכות סביבת החניון.
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המדריך כולל:



ניתוח מצב קיים בעולם. מסקנות סקר הספרות  02





פעולות המבטיחות את העלאת איכות המרקם העירוני 
בד בבד עם העלאת הצפיפות.

ייעול התחבורה הציבורית.

החנייה  איגום 
הציבורית 

הגישה התכנונית 03



מיטבי  הוא פתרון  הציבוריים  בחניונים  החנייה  איגום 
מכמה סיבות:

העמודים,  מקומות  החנייה  הוצאת  מאפשר  החניון   .1

החניה  מקומות  כל  סך  את  מקטין  חניה  איגום   .2
הדרושים.

המצטבר הכספי  החיסכון   .3



 ציפוף רקמות קיימות 

 איגום חניה 

 שדרוג הרקמה הבנויה 

 יעול תחבורה ציבורית 

 חידוש מבני ציבור 

 ארגון 

 שדרוג המרחב הציבורי 

קהילתיות,  פונקציות  לשלב  ורצוי  אפשר  בחניונים  עם זאת, חשוב לזכור כי בעיות החנייה ברקמות קיימות 4. 
הן סימפטום אחד מיני רבים של ציפוף הרקמה הוותיקה, 
תעלה  הצפיפות  העלאת  עם  שיחד  להבטיח  בניסיון 
מערכתי  באופן  ברקמה  מלטפל  מנוס  אין  האיכות.  גם 
הציבורי,  המרחב  הבאים:  המרכיבים  את  ביחד  ולשלב 
הבנויה,  ציבורית, שדרוג הרקמה  ציבור, תחבורה  מבני 

כמפורט בתרשים הבא:



המצבים בהם מומלץ להורות על הקמת  4.2
חניון ציבורי

קווים מנחים לתכנון חניונים תחת שטחים ציבוריים 04

המלצות לתכנון 4.1



1. הגדרת מרחב חיפוש למיקום חניון

2. בדיקה תחבורתית מקדמית

3. בחינת חלופות למיקום חניון

מנגנון לאישור תכנית לחניה תחת שטחים ציבוריים* 05



יתרונות אפשריים:

חסרונות אפשריים:



טופס בחינת פתרונות חניה אפשריים 

סקלת ההתייחסותהפרמטר
הסביבה



סקלת ההתייחסותהפרמטר
האתר



בדיקת איכות החניון הנבחר  .4

צירוף נספחים נלווים:  .5

(בהמשך  לשצ"פ  מתחת  חניונים  בעניין  התניות   .6
לאמור בסעיף 3.א)



רמת גן כמקרה בוחן 6.1

נספח מס' 1
דוגמא לבחינת חלופות למיקום חניון על-פי פרמטרים מוצעים לבדיקת פרויקט

רמת גן - מתחם נגבה:
הבדיקה שטח 

שטח נטו למגורים: 
צפיפות נטו:

צפיפות ברוטו:
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ייעודי קרקעגבהי הבינוי 

בדיקה תחבורתית מקדמית 6.2
חישוב היקף חנייה דרוש - מצב נוכחי וצפי עתידי

סה"כ שטח הבדיקה
שטח נטו למגורים

סה"כ יח"ד מצב קיים 
צפיפות נטו

צפיפות ברוטו

עיבוי בינוי לפי תב"ע 340/ג/30מצב קיים 
(תכנית לתוספת קומה למבנים 

עליהם חלה תמא/ 38) 

פינוי בינוי לפי יחס 1:3

מספר יח"ד 

מספר החניות הדרוש* 

מספר חניות קיימות ברחוב 
על פי המצב הנתון 

מספר חניות חסרות על 
פי המצב הנתון 



בחינת חלופות למיקום חניון - מתחם נגבה 6.3

מתחם נגבה - פתרונות חניה אפשריים



חניון מתחת לרחוב ראשי - רח' הירדן א. 

חסרונות אפשריים:

אורך החניון 

קומות 

רוחב החנייה 

קרקע לחנייה

חניות 

עלות הקמה 

עלות תחזוקה





חניונים מתחת לרחובות שכונתיים + מרווח קדמי ב. 

אורך החניון 

קומות

רוחב החנייה 

קרקע לחנייה

חניות

עלות הקמה 

עלות תחזוקה



חסרונות אפשריים:



חנייה מתחת לחצר בית-הספר אביגור ג. 

חסרונות אפשריים:

תכסית

קומות 

שטח לחנייה 

קרקע לחנייה

חניות 

הקמה עלות

עלות תחזוקה



בנייה מחודשת של מבנה ציבורי ובניית חניון ציבורי מתחתיו ד. 

תכסית

קומות

שטח

קרקע לחנייה 

חניות

עלות הקמה

עלות תחזוקה

חסרונות אפשריים:



חנייה מתחת לשצ"פ שכונתי - גן החייל ה. 

חסרונות אפשריים:

תכסית

קומות 

שטח לחנייה 

קרקע לחנייה

חניות

עלות הקמה 

עלות תחזוקה



פתרון משולב של עיבוי + פינוי-בינוי ו. 

הנחות:

40 מ"ר למקום חניה 1700 מקומות חניה דרושים בתהליך עיבוי (יחס 1:1.6) 
מ"ר5 מקומות חניה 13.600 =

מ"ר) 13.600 מ"ר = 20% מכלל השטח למגורים (100% = כ-67.000
+החניות הדרושות לפרויקט הפינוי-בינוי עצמו (יחס 1:3) = 30% מכלל השטח למגורים

מסקנות:



חניונים אוטומטיים בנתיבי החנייה ז. 

חסרונות אפשריים:

תכסית

קומות

שטח לחנייה 

קרקע לחנייה

חניות 

הקמה עלות

עלות תחזוקה





מבנה חנייה עילי ח. 

חסרונות אפשריים:

תכסית

קומות

שטח לחנייה 

קרקע לחנייה

חניות

עלות הקמה

עלות תחזוקה





השוואת פתרונות החנייה השונים 6.4

שטח חניות קומותתכסית
ממוצע 
למקום 
החנייה

מ"ר 
קרקע 

למקום 
החנייה

הערכת עלות 
הקמה למקום 

החנייה

עלות 
התחזוקה 

למקום 
החנייה

בעיות/ מורכבות 
(תקציר)

.1
מתחת לשצ"פ

.2
מתחת לחצר 

בית-הספר

.3
בינוי מחדש של 
מבנה הציבור + 

החניון

.4
מתחת לרחוב 

ראשי (20 מ' - 
רוחב מינ')

.5
מתחת לרחובות 

השכונתיים + 
מרווח קדמי 



שטח חניות קומותתכסית
ממוצע 
למקום 
החנייה

מ"ר 
קרקע 

למקום 
החנייה

הערכת עלות 
הקמה למקום 

החנייה

עלות 
התחזוקה 

למקום 
החנייה

בעיות/ מורכבות 
(תקציר)

.6
חניונים 

אוטומטיים 

.7
מבנה חנייה 

עילי

.8
פתרון משולב 
עיבוי + פינוי- 
בינוי או בנייה 

חדשה

.9
פתרונות 

נוספים



בחינת פתרונות החנייה השונים במתחם נגבה על-פי הפרמטרים לבדיקת הפרויקט 6.5
לעיל) (ר' טבלת הפרמטרים בפרק 5 סעיף 4



לסיכום: 



פרוטוקול החלטות מישיבת מליאה מספר 772
שהתקיימה ביום 28.3.11 במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

תת 2011-1519

נספח מס' 2 - החלטת הועדה

בהשתתפות:

בנוכחות:

נציגת משרד המשפטים גב' הילה לבנה סירוטה נעדרו:

תקציר סעיפים:
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חניה: מדיניות תכנון חניה מתחת לשטחים ציבוריים עירוניים 3

הוחלט:

1. הגדרת מרחב חיפוש למיקום חניון

2. בדיקה תחבורתית מקדמית
הבדיקה

3. בחינת חלופות למיקום חניון

איתורים אפשריים למיקום חניון תת קרקעי: (בסדר  א. 
עדיפות יורד)

לנושאים:  ראשונית  התייחסות  תכלול  הבדיקה  ב. 
בעלויות  ראשוני),  (תכנון  גיאומטריה  תנועה, תשתיות, 

וכל נושא נוסף בהתאם להנחיות מוסד התכנון.

בה  למיקום  חלופה  במציאת  תתמקד  הבדיקה  ג. 
היתרונות לציבור הנם מרביים והחסרונות מועטים.

יתרונות אפשריים:

חסרונות אפשריים:



4. בדיקת איכות החניון הנבחר

5. צירוף נספחים נלווים:

6. התניות בעניין חניונים מתחת לשצ"פ 
(בהמשך לאמור בסעיף 3.א)

7. עמידה בדרישות המדריך הטכני



8. החלופות הסטטוטוריות לאישור חניון ציבורי 
תת-קרקעי:

9. סמכויות מיוחדות

10. פעולות עתידיות

11. המלצות לעניין מבני חניה עיליים

לפיכך פונה הוועדה המחוזית למנהל התכנון





מדריך הנחיות לתכנון חנייה 
מתחת לשטחים ציבוריים עירוניים

חלק II - המדריך הטכני





מבוא 



שמירה על סטנדרטים גבוהים 1.1

מיגון 1.2

שילוב פונקציות נוספות 1.3

אפשרות הסבת השימוש בחניון 1.4

תאורה 1.5

היבטים אדריכליים01



התמצאות ושילוט 1.6

אוורור 1.7

תחזוקה, ביטחון ומניעת ונדליזם 1.8

תנועת הולכי הרגל בחניון 1.9



היבטים נופיים

כללי 2.1

השפעות ישירות:

השפעות עקיפות:

2.2 תכנון ומיקום הכניסות לרכב 
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תכנון ומיקום כניסות להולכי רגל 2.3

שילוט 2.4



כניסות אור ואוויר 2.5



גבי  על  גינון  בתכנון  נופיים  שיקולים  2.6
חניונים תת-קרקעיים

א.  תכנון חניונים תחת שצ"פים מגוננים

רגל הולכי  כניסת 

כניסות אור ואוויר 

השורשים ובית  הצמחייה  תכנון 

ב.  תכנון חניונים מתחת לרחובות-תנאי סף

לרכב כניסה  רמפות 

רגל  הולכי  כניסת 

ואוויר אור  כניסות 

תכנון צמחייה ובית השורשים:



ג.  תכנון חניונים מתחת לחצרות מבני הציבור 
וכיכרות



תכנון הצמחייה

כללי מדיניות 3.1 3.2
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גינון בר-קיימא עצים קיימים 3.3 3.4

העתקה  .1

קיימות מספר שיטות העתקה:

בשיקול הדעת לשימור עצים יש לכלול גם את העצים  .2
הגובלים. גם אם לכאורה עצים אלו נמצאים מחוץ לגבול 
הפתוח הרי שמערכות השורשים שלהם מושפעות ממנו. 
עתידיות  בינוי  תוכניות  מול  גם  לבחון  יש  זו  השפעה 
זה  מסוג  פיתוח  תוכנית  בכל  החניון.  בגבול  הנעשות 
מטר   4 עד  של  במרחק  הגובלים  העצים  את  לסמן  יש 
התכנוני  בהליך  אותם  ולכלול  לפתוח  המגרש  מגבולות 

ותוך שיקול הדעת. 

קיימות מספר שיטות לשימור עצים:



רציפות בית הגידול ב.
גובלים וחוצצים:

סגורה: מערכת 

פתוחה: מערכת 

הגידול  בית  שבו  תכנוני  פתרון  להעדיף  יש  תמיד 
מרבית  בחפיפה  בשוליו  ופתוח  חופשי  יהיה 

לסביבתו, ללא חוצצים.

תכונות בית הגידול במיכל 3.5
רוחב המכל  א.



עומק המכל ג.



מידות מינימום מחייבות:

מידות מינימום לעומק בית הגידול הנדרש מעל חניון תת-קרקעי ד.

עומק בית הגידול במערכת 
פתוחה ללא דפנות, בס"מ

עומק בית הגידול במערכת 
סגורה עם דפנות, בס"מ

קבוצת הצמחים

קרקע טבעית תערובת גידול קרקע טבעית תערובת גידול גודל וקבוצה עצים

צמחים שונים

הגדרות:

"מערכת סגורה": 

"מערכת פתוחה":

עץ גדול:

עץ בינוני:

עץ קטן:

ניקוז המכל ה.



מצע הגידול ו.

'פרלייט':

'טוף'

אפר פחם

תערובות:

משקל המצע:

דריכה והידוק:

הקרקע הטבעית כמצע גידול ז.



חול:

אדמה קלה:

קרקע "כבדה":

וחרסיתיות: בינוניות  קרקעות 

מי נגר  .8

מים ומערכות ההשקיה  .9



אופי הגינון 3.6

גינון אקסטנסיבי  א.

גינון אינטנסיבי  ב.

סוג הצמחייה בגינות על גג חניון 3.7

עצים לנטיעה  א.



צמחים (שיחים ומטפסים, עשבוניים,  ב.
סוקולנטים, גאופיטים, חד- שנתיים)

המדשאה  ג.

ד. 'ווטלנד'

תחזוקה  3.8





נספח: רשימת עצים מומלצים - חלקית מייצגת

עצים קטניםעצים בינונייםעצים גדולים



עצים קטניםעצים בינונייםעצים גדולים

ספרות 3.8
.1

.2



תנועה

כללי: 4.1

"ההנחיות  על-פי  ייעשה  החניונים  תכנון  מקרה,  בכל 
לתכנון חנייה", שפורסמו בידי משרד התחבורה. 

מינימאלי כסטנדרט 

שיקולים להקמת חניון חדש: 4.2

בחירת הרחוב: 4.3
הרחובות  מסוגי  אחד  כל  על  חניון  להשעין  אפשר 

האופייניים בעיר:

נשען  הוא  שעליו  הרחוב  לבין  החניון  בין  לתאם  יש 
מבחינת ההיבטים הבאים:

הוא  הדרכים  מערכת  לבין  החניון  בין  בתיאום  הכלל 
לדרך  לחברו  ההצדקה  כך  יותר  גדול  שהחניון  שככל 
(לדוגמה של  חניונים קטנים  יותר.  גבוהה  רמה  בעלת 
בתי מגורים) רצוי להשעין על רחובות מקומיים, בעוד 
רחובות  על  להשעין  רצוי  הגדולים  החניונים  שאת 

עורקיים (תוך התאמת המאפיינים הפיזיים).

הגישה לחניון: 4.4
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רשימת נושאים לבחינה 4.5
האם קיים צורך במקומות החנייה? א.

שימושי קרקע ושטחי רצפות:

מקומות חנייה זמינים:

תוספת  את  לשאת  תוכל  הדרכים  מערכת  האם  ב.
התנועה?

יצירת הנסיעות ומשיכתן: 

קיבולת הרחובות והצמתים:

נתונים גיאומטריים קיצוניים:

מהאמור עולה שהאפשרות למקם חניון מתחת 
לרחוב, שרוחבו קטן מ-16.0 מטרים, כמעט 

אינה קיימת.
הפניה לתקנים  ג.



דוגמאות 4.6

דוגמה א':

דוגמא ב':

דוגמא ג:



תשתיות

כללי 5.1

איסוף וניתוח המידע 5.2

א.  איסוף המידע על המערכות הקיימות

ומיפוי  איתור  לבצע  יש   - לביצוע  התכנון  בשלב 
המערכות בשטח באמצעות חפירות גישוש או באמצעים 

טכנולוגיים לאיתור מערכות תת"ק.

ב.  ניתוח המידע:

ניתוח נקודות המפגש עם החניון והצעת פתרונות:

היבטים בניתוח מערכות התשתית השונות 
בסביבת החניון:

מערכות מים 
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מערכות ביוב וניקוז

מערכות החשמל

מערכות התקשורת

מערכות התאורה

מערכות עירוניות נוספות

מערכות הדלק

רשות העתיקות



השונים  הביצוע  לשלבי  פתרונות  מתן  5.3
של הפרויקט

הנחיות האיכות 5.4

סיכום





איכות הסביבה

זיהום קרקע וגזי קרקע 6.1

איכות האוויר 6.2
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גלאים 6.3

CO

C

חומרים מסוכנים 6.4

חניית רכבים מעוטי פליטות 6.5

רעש 6.6

דרכי הגישה 6.7



קונסטרוקציה

גורמים המשפיעים על עלות החניון ועל  7.1
זמן הביצוע מבחינה קונסטרוקטיבית 

א. קרבה לבניינים קיימים

ב. הימצאותה של צנרת קיימת 

ג. מיקום טופוגרפי של החניון

ד. הקרקע הקיימת באזור 

ה. מי תהום

ו. מצעים מעל לגג החניון

פתרונות קונסטרוקטיביים:  7.2
למיקומו  יותאמו  הקונסטרוקטיביים  הפתרונות  א. 
הבאים  הפתרונות  כל  כאשר   - החניון  של  ולצורתו 

אפשריים:

ב. פתרונות אלטרנטיביים - חניון במנהור

ג. תקנים לביצוע החניונים:

ד. עלויות

07



רקע 8.1

א. יתרונות החניונים האוטומטיים

ב. חסרונות החניונים האוטומטיים

כללי 8.2



בקבוצה זו אפשר למצוא שתי תתי-קבוצות:



כוח אדם  מידות, שטח ועומק8.4 8.5

בודפשטי-םת"אמינכן

מס' מקומות

מס' קומות

מס' מתקנים

מס' חדרי כניסה

מס' מעליות צד

מס' מגדלי שינוע

מס' 

שטח

מ"ר/ למכונית

נפח

מ"ק למכונית



זמני השירות 8.6

בודפשטמינכן

תל-אביבירושלים



עלות ההקמה 8.7

שירות ותחזוקה 8.8

תקנים ותקינה העוסקות 8.9 חברות  של  חלקית  רשימה  8.10
בנושא בארץ: 



היבטים משפטיים

כללי 9.1

רשימת נושאים לבחינה 9.2
א. היבטים תכנוניים

ב. היבטים קנייניים

ג. היבטים אחרים
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הפנייה לסעיפי חוק רלוונטיים 9.3

הנחיות 9.4
המלצות לחקיקה 9.5



היבטים כלכליים

כדאיות כלכלית  10.1

א. ביקוש והיצע

ב. עלויות הבנייה

ג. פתרונות טכנולוגיים

ד. עלויות תחזוקה

ה. סיכום: כדאיות כלכלית

מקורות מימון אפשריים להקמת  10.2
חניונים בתת-הקרקע של שטחים ציבוריים:

ציבורי תקציב  א. 

כלכלית עירונית  חברה   - ציבורי  תקציב  ב. 
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החנייה קרן  ג. 

ד. 

ה. 

ו. איגוח

P P



איטום

כללי 11.1

רשימת נושאים לבחינה  11.2
א. סוג ואופי הקרקע 

ב. קונסטרוקציית מבנה החניון 
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ג. ניקוז להרחקת המים ממבנה החניון 

ניקוז היסודות

ניקוז אנכי 

ניקוז נגר עילי מגג החניון 

שכבות גמר/ פיתוח בגג החניון  11.3

נוכחות גזי קרקע מתחת למבנה  11.4
החניון 

חדירות צנרת מים / חשמל /  11.5
תקשורת / מיזוג וכו' דרך רצפות וקירות 

בחניון התת-קרקעי 

עלות מערכת האיטום - שיקולים  11.6
כלכליים

תקנים ומפרטים רלוונטיים  11.7



תקנים ישראליים: 11.8

מפרטי מכון התקנים: 11.9

תקנים בין-לאומיים: 11.10
א. תקני 

ב. תקנים אירופיים:



שיטות וחומרים לאיטום רצפה,  11.11
קירות וגגות חניונים תת-קרקעיים 

א. סיווג כללי 

תת- חניוניים  לאיטום  אופייניות  איטום  מערכות  ב. 
קרקעיים 

איטום קורות יסוד 

איטום רצפות חניונים 

רצפה המונחת על מצעים ורצפה "תלויה" על ארגזים.

שכבות איטום רצפה מונחת הן:



רצפה "תלויה" על ארגזים.

איטום קירות החניונים 

שכבות איטום, קירות תת-קרקעיים בחפירה פתוחה - 
אלטרנטיבה א':

שכבות איטום קירות תת-קרקעיים בחפירה פתוחה -
אלטרנטיבה ב':

חניונים  של  תת-קרקעיים  קירות  איטום  שכבות 
היצוקים כנגד כלונוסאות דיפון הן:

איטום גגות חניונים 

שכבות איטום/ הגנה/ ניקוז בגג חניון המורכב מפלטות 
טרומיות + בטון עם גמר ריצוף ו/ או גינון הן:



\

סוג הקרקערכיב בחניון
ושיטת ניקוז

רמת קושי ביצועית הגנה על האיטוםשיטת איטום 

שכבות הפיתוח 11.12

קווים מנחים לבחירת מערכת האיטום לרצפות, לקירות ולגגות החניונים



סוג הקרקערכיב בחניון
ושיטת ניקוז

רמת קושי ביצועית הגנה על האיטוםשיטת איטום 

תיקון כשלי איטום על-ידי איטום  11.13
שלילי (נגטיבי)



פרטי איטום אופייניים 11.14

פרט לאיטום פיר מעלית תת-קרקעי בחניון  פרט 1

פרט לאיטום קירות תת-קרקעיים בחניון    פרט 2
היצוקים כנגד כלונסאות דיפון 



פרט לאיטום רצפה המונחת על מצעי החניון  פרט 3

שכבות איטום/ עיגון/ הגנה של רצפה תלויה על ארגזים בחניון פרט 4



פרט לאיטום יסודות וקירות תת-קרקעיים בחפירה פתוחה בחניון -  פרט 5
איטום ביריעות ביטומניות

פרט לאיטום מפגשי אדניות    פרט 6
משוקעות בגג החניון



פרט לאיטום קירות תת-קרקעיים בחפירה פתוחה בחניון -  פרט 7
איטום עם ציפוי ביטומני אלסטומרי 

שכבות איטום בגג חניון תת-קרקעי  פרט 8
המשמש כחניון עילי ללא גמר פיתוח 



שכבות איטום/ הגנה בגג החניון עם גמר גינון  פרט 9

פרט לאיטום מפגשי תשתית אופקית -  פרט 10
משטחים אנכיים בגג החניון עם גמר הריצוף 



שכבות איטום/ הגנה בגג החניון עם גמר ריצוף  פרט 11

פרט לאיטום מפגשי תשתית אופקית -  פרט 12
משטחים אנכיים בגג החניון עם גמר הגינון 



פרט לאיטום אדניות לא משוקעות בגג החניון  פרט 13

פרט לביצוע עמודי/ קורות פיתוח בגג החניון פרט 14



מערכת "רב נוי" -  פרט 15
מערכת משולבת בגג החניון של איטום/ הגנת איטום/ ניקוז/ מצע גידול/ צמחייה

אלמנט ניקוז

יריעות הגנה

מחסום צמיחת שורשים

בילד אין - ריבוד שכבות המערכת

צמחיה

מצע גידול

יריעת סינון

יריעת איטום

בטון המבנה



מקורות עבריים:

מקורות לועזיים:



אתרים באינטרנט:




