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  בחינת ההשפעה של תקני חניה מופחתים
  ר המטרופוליני"על שימושי קרקע במע

  
  
  
  

  :י"נערך ונכתב ע

  ר קרל מרטנס"ד

  גדעון השמשוני' בהנחייתו של אינג

  
  

   :בליווי והנחייה של

   לבחינת השפעת הפחתת תקן חניה על שימושי קרקע במטרופוליןועדת היגוי

  ר" יו–משרד התחבורה  , גף בכיר לתכנון תחבורתימנהל א  ישעיהו רונן' אינג

   משרד הפנים–א "מתכננת מחוז ת    ל'נעמי אנג' אדר

   משרד הפנים–א "מתכננת מחוז ת/ס    גיא קב ונקי

   משרד התחבורה–א והמרכז "ת מחוז ת"המפע      מתיה עינב' אינג

   משרד התחבורה–א והמרכז "מהנדס מחוזות ת  שאקר נחלה' אינג

  יעוץ תחבורתי  ית מירוןאיר' אינג

  

  :ריכוז וניהול

   חברת נתיבי איילון- מנהלת אגף תחבורה ציבורית-רותי אמיר' גב

  חברת נתיבי איילון,  אגף תחבורה ציבורית- מרכזת ההנחיות לתכנון חניה-דבי אדלאר' גב
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  תקציר מנהלים
  
  

  הקדמה
, י חניה חדשיםמשרד התחבורה אימץ לאחרונה מדיניות חניה חדשה ובעקבותיה תיקנ .1

באזורים המצויים בסמיכות לקווי , המצמצמים ומגבילים את מספר מקומות החניה בערים
. 1983המדיניות החדשה מחליפה את תקני החניה שהיו בתוקף מאז . מערכות הסעת המונים

 ממספר לא פחות"קרי , "מינימום"שהיה תקן " תקן ביקוש"תיקני החניה הקודמים התבססו על 
לא "קרי , "מקסימום"הינו תקן , באופן עקרוני, התקן המוצע". ניה ליחידת שטח מבנהמקומות ח

התקן כולל הגדרה של אזורים ".  ממספר מסוים של מקומות חניה ליחידת שטח מבנהיותר
כשבכל אזור התקן תלוי בשימוש הקרקע המוצע ובנגישות לתחבורה הציבורית , שונים

, בהם כלולים מגזרי המשרדים והמסחר,  שימושי קרקעעבור סוגים מסוימים של. התחרותית
במידה והם ממוקמים בסמיכות , המדיניות החדשה מגבילה מאד את מספר מקומות החניה

התקנים המחמירים ביותר מיועדים להפעלה באזורים . למערכת תחבורה ציבורית תחרותית
, ניות החניה הישראליתלפרטים נוספים לגבי מדי. (שבקרבת תחנות רכבת ומערכות רכבת קלה

 .)4 -  ו3פסקאות  , 2ראה פרק 
 
בשנה האחרונה מדיניות החניה ותקן החניה אומצו רשמית על ידי הרשויות העירוניות בירושלים  .2

רשויות אלו . מספר רשויות באזור תל אביב הביעו הסתייגויות בהקשר למדיניות זו. ובחיפה
מלמקם את עסקיהם בגלעין ,  מחסור בחניהעקב, חוששות שמשרדים ועסקים קמעוניים ימנעו

 .בהם מגבלות החניה פחות מחמירות, המטרופולין ובמקום זאת יתמקמו באזורים פריפריאליים
  

להעריך את ההשלכות של : מטרת המחקר היא. ל"המחקר הנוכחי נערך על רקע החשש הנ .3
  . כלכלי של ערים ומרכזיהן מדיניות חניה מגבילה על פיתוח

מטרת המחקר הינה לספק תובנות ברורות לגבי ההשלכות האפשריות של החלת , ותבמילים אחר
זאת באמצעות ניתוח המצב . אביב-מדיניות חניה מגבילה באזור הגלעין המטרופוליני של תל

שבהן הונהגה מדיניות , )בגודל האוכלוסייה לדוגמא(אביב -בערים אירופאיות הדומות לתל
  .להצעת התקן הישראליתשניתן להשוותה , המגבילה חניה

  
אדינבורו : ח הנוכחי הינו תוצאה של הערכת המצב בארבע ערים אירופאיות שנבחרו"הדו .4

 .רוטרדם בהולנד וציריך בשוויץ, פרנקפורט בגרמניה, בסקוטלנד
  
  

  שאלות המחקר
. מצריכה ניתוח של מספר גורמים, הערכת ההשלכות הכלכליות של מדיניות המגבילה חניה .5

היות ומצב , הינו ניתוח מצב התחבורה ומדיניות התחבורה בכל אחת מהעריםהחשוב בהם 
משפיעים ומעצבים את השפעת החניה המוגבלת על הפיתוח הכלכלי של , התחבורה והמדיניות

  : תובנה זו משתקפת בשאלות שהדריכו את המחקר והן. מרכזי הערים
  

  ?ומהו הייחוד של מדיניות החניה בערים שנבחנ −

  ? תחבורה הופעלה מדיניות החניה המגבילהבאילו תנאי −

אילו סוגי מדיניות משלימה הופעלו בכדי להגביל את ההשלכות הכלכליות השליליות  −
 ?כתוצאה ממדיניות החניה המגבילה, האפשריות

מאז הוכנסה מדיניות , מהן ההתפתחויות הכלכליות שהתרחשו בערים שנבחנו −
 ?החניה המגבילה

  ?ל יישום מדיניות החניה המגבילהמה הן ההשלכות הכלכליות ש −
  

נערכו , כמו כן. התשובות לשאלות אלו ניתנו לאחר ניתוח דוחות ונתונים של כל אחת מהערים
  . המסקנות לגבי כל אחת משאלות המחקר מוצגות בהמשך. ראיונות עומק עם מומחים מקומיים
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  מסקנות לגבי מדיניות החניה
כל עיר . יתנת להשוואה למדיניות המוצעת בישראלמדיניות החניה בארבע הערים שנבחנו נ .6

הגדרת האזורים , בכל עיר. המשתנים בהתאם למיקום ולשימוש הקרקע, משתמשת בתקני חניה
אך מספר האזורים המוגדרים משתנה מעיר , הינה בזיקה גבוהה לנגישות לתחבורה הציבורית

המדיניות בערים ניתנים סוגי ). ומשלושה אזורים ברוטרדם ועד לשישה באדינבור(לעיר 
, הקטגוריות העיקריות הינן. בהקשר לאבחנה בין שימושי הקרקע, במידה רבה, להשוואה
קבעה תקן מקסימום , להוציא את רוטרדם,כל עיר. חלוקה\אחסנה\תעשיה קלה, מסחר, משרדים 

ני קבעה תקן מקסימום לחניה לבני,שהינה אחרת , המדיניות של רוטרדם. ל"לכל השימושים הנ
 .משרדים בלבד

 
עבור ,  לתחבורה ציבוריתתהטבלה שלהלן מסכמת את תקני החניה לאזור שבו נגישות מקסימאלי .7

הטבלה מראה כי התקנים בארבע הערים השונות דומים ובאותה המידה . שימושי קרקע נבחרים
מקסימום תקן . הדבר נכון בעיקר לסקטור המשרדים. ניתנים להשוואה עם התקן הישראלי

כאשר התקנים מחושבים לפי שטח , ר" מ1 : 500 - ר ל" מ1 : 400יה למשרדים בערים נע בין החנ
במונחים (ר והיא גבוהה יחסית " מ1 : 250הצעת התקן בישראל הינה , לעומת זאת. רצפה ברוטו

, תעשייה ואחסנה, לגבי סקטורים של מסחר קמעוני). של מספר מקומות חניה ליחידת שטח
 .ים גדולים במקצתההבדלים בין התקנ

  
  : ניתן להסיק את המסקנות הבאות, על בסיס ניתוח תקן החניה המגבילה בארבע הערים שנחקרו .8

  

מתונה בהשוואה לערים שנבחרו , ההצעה הישראלית החדשה לתקן חניה מגביל •
  ).ולמעשה גם לערים רבות נוספות באירופה(

  
  

,  נגישות גבוהה לתחבורה ציבוריתלאזורים בעלי) תקן מקסימום( תקני חניה - 1. טבלה מס
 1.לשימושי קרקע נבחרים

  
  )1(אדינבורו  )2(פרנקפורט  )2(רוטרדם  )1)(3(ציריך  ישראל

 משרדים ר" מ1 : 500 ר" מ1 : 350 ר" מ1 : 270 ר" מ1 : 467 )1 (1 : 250
 מסחר קמעוני )4(ר " מ1 : 60 ר" מ1 : 300 מינימום ר" מ1 : 356 )5 (1 : 250
 אחסון\תעשיה  ר" מ1 : 1000 ---- - מינימום ר" מ1 : 778 )6 (1:  250

 
  .שטח רצפה ברוטו) 1(
  .שטח רצפה נטו) 2(
  .התקנים היותר מחמירים מתייחסים לגלעין ההיסטורי בציריך,  CBDהמספרים מתייחסים לציריך) 3(
  .ונית של אדינבורוי הרשות העיר"ויכול להשתנות לעוד יותר מגביל ע, התקן הינו מקסימאלי) 4(
  . שטח עיקרי) 5(
 .שטח רצפות ברוטו) 6(
  
  

 מסקנות לגבי זמינות מערכות תחבורה ציבורית תחרותיות
, פרנקפורט וציריך. מערכות התחבורה בארבע הערים שנחקרו שונות באופן ניכר האחת מהשנייה .9

ת מערכת בשתיהן קיימ. בולטות בהיותן בעלות מערכת תחבורה ציבורית באיכות גבוהה
  .ומערכת תחבורה ציבורית עירונית מעולה, מסילתית מקיפה של הסעת יוממים

ברוטרדם אין מערכת . ברוטרדם ואדינבורו קיימות מערכות תחבורה ציבוריות מפותחות פחות
מסילתית מפותחת ליוממים ובאדינבורו מערכת התחבורה הציבורית מורכבת בעיקר 

ניתן , את מצב התחבורה הציבורית בשתי ערים אלה. יםמאוטובוסים עירוניים ומטרופוליני
 שלהלן מתארת באופן כללי את מערכת התחבורה 2' טבלה מס. להשוות למטרופולין תל אביב

  .הציבורית הקיימת בכל אחת מהערים
  

  . אפיונים עיקריים של מערכת תחבורה ציבורית בערים שנחקרו ובתל אביב- 2. טבלה מס
  

                                                 
1

  .אלא אם צוין אחרת,  כל הנתונים מתייחסים לאזור מוניציפאלי של הערים שבמחקר
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 א"איזור ת ציריך רוטרדם פרנקפורט אדינבורו 
 רשת בסיסית רשת מקיפה רשת מקיפה רשת מקיפה רשת בסיסית מסילה בין עירונית

  קוים4  קוים25 רשת בסיסית  קוים9 רשת בסיסית רכבת פרברית
 ---- - ---- -  קוים2 ---- - רכבת תחתית
  קוים7 ---- - רכבת קלה

- ---- - ---- - ---- 
 ---- -  קוים13 ם קוי9  קוים8 ---- - חשמלית

 רשת מקיפה רשת מקיפה רשת מקיפה  קוים40 רשת מקיפה אוטובוס 
  

 
ההבדלים במערכת התחבורה הציבורית משתקפים רק בחלקם בפיצול הנסיעות המפורט בטבלה  .10

למרות שלא פועלות , מרשים בעיקר הוא חלקה הרב של התחבורה הציבורית באדינבורו. 3' מס
יש לקחת בחשבון כי בפועל , בהסתכלות על הנתונים הנוגעים לרוטרדם. בה רכבת קלה או תחתית

) שלא נכלל בנתונים(שכן השימוש הנרחב באופניים , אחוז הנוסעים ברכב הפרטי הוא נמוך יותר
  .נעשה על חשבון נסיעות מוטוריות

ניתן ליחס לעובדה שהנתונים מתייחסים , את מספר הנסיעות הגבוה ברכב פרטי בתל אביב
חלקה של התחבורה הציבורית גבוה כפי , בעיר עצמה. רופולין כולו ולא רק לעיר תל אביבלמט

ציריך יוצאת . בפרנקפורט וברוטרדם, הנראה במידה רבה וקרוב יותר לרמות שנמדדו באדינבורו
. דופן עם מערכת תחבורה ציבורית שחלקה בהסעת נוסעים גדול מזה של המכוניות הפרטיות

שלושת הערים האחרות הפעילו מדיניות תקני חניה מגבילה במצב של רמת המספרים מעידים ש
שהערים לא חיכו להשפעת פיצול הנסיעות , עובדה זו מעידה. שימוש גבוהה במכוניות פרטיות

אלא הפעילו , )צ תחרותיות”הנובע בדרך כלל מפיתוח של מערכות תח(לטובת התחבורה הציבורית 
  ).ראה גם להלן(לשנות את מגמת הפיצול תקני חניה מחמירים בכדי לעזור 

 
  : הנתונים הנוגעים למצב מערכות התחבורה בערים השונות מאששים את המסקנות הבאות .11

  

ערים עם מערכת תחבורה ציבורית ברת השוואה למערכת התחבורה הנוכחית  •
  .הפעילו מדיניות חניה מגבילה, במטרופולין תל אביב

ברכב " מסיבי"של שימוש " עוינים"בתנאים ערים הפעילו מדיניות חניה מגבילה  •
  .עבודה\פרטי לנסיעות בית

  
 

  .צ בארבע ערי המחקר ותל אביב" פיצול נסיעות מוטוריות בין רכב פרטי לתח- 3.  טבלה מס
  

 )5(א "ת )4(ציריך  )3(רוטרדם  )2(פרנקפורט  )1(אדינבורו  

 רכב פרטי
59% 62% 71% 36% 80% 

 20% 65% 22% 38% 41% תחבורה ציבורית
 
  .2000, עבודה  עם אדינבורו כיעד\נסיעות  בית)  1(
  .  2003, נסיעות תושבי פרנקפורט)  2(
  .2000, נסיעות שמקורן או יעדן ברוטרדם )  3(
  . 2000, הנסיעות שמקורן או יעדן בציריך)  4(
 .2003, הנסיעות שמקורן או יעדן במחוז תל אביב )  5(
  
  

 ים משלימיםמסקנות בהקשר לאמצע
בכל אחת מהערים שנחקרו אימצו במשך השנים מדיניות משלימה או תומכת במדיניות חניה  .12

שיפור מערכת , ניהול חניה ציבורית: בין הערים קיים דמיון באמצעים המשלימים. מגבילה
 .התחבורה הציבורית ומדיניות שימושי קרקע

 
וזאת לפני , ניהול החניה הציבוריתבכל הערים אימצו אמצעים משלימים בכל הקשור ל, ראשית .13

ניהול החניה נעשה בכדי להשיג ולהבטיח יעילות . החלת התקן המגביל כתלות בשימושי הקרקע
) לדוגמא להבטיח חניה קצרת מועד למבקרים ולקונים(השימוש במקומות חניה ציבוריים 

, הפחתת התקןעם . ולהפחית השלכות שליליות על דיירים באזורים בהם יש ביקוש רב לחניה
י כך ייעול היישום של "נעשה שימוש בניהול החניה על מנת למנוע אפשרות פגיעה בדיירי האזור וע
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בכל עיר נעזרו בניהול הביקוש לחניה בכדי למנוע מיוממים להשתמש בחניה , כלומר. התקן
 .במקום במקומות חניה פרטיים שמספרם מצומצם, ציבורית ברחוב ומחוצה לרחוב

  
במקרה של .  הערים השקיעו בשיפור מערכת התחבורה הציבורית באופן משמעותיכל, שנית .14

רוב השיפורים במערכת נעשו לפני אימוץ תקני החניה המגבילים למקומות , פרנקפורט וציריך
במקרה של אדינבורו , אולם. אך ההשקעות נמשכו גם אחרי החלת המדיניות, חניה פרטיים

רכת התחבורה הציבורית פורסמו והופעלו רק לאחר החלת שיפורים משמעותיים במע, ורוטרדם
השינויים המוצעים במערכת התחבורה  ,בשני המקרים. או אימוץ מדיניות החניה המגבילה

העובדה שאימוץ התקנים . הציבורית היוו גורם חשוב התומך בשנויים המוצעים בתקני החניה
מעידה , ערכת התחבורה הציבוריתהמגבילים לא נדחה עד לאחר השלמת השיפורים המוצעים במ

, שהצדדים המעורבים הרגישו שמערכת התחבורה הציבורית הקיימת תספק אלטרנטיבה סבירה
יוממים שיעברו משימוש במכוניות פרטיות לשימוש בתחבורה ציבורית עקב " לספוג"ותוכל 

 .המחסור שנוצר במקומות חניה
  

 בנושא זה הערים שנחקרו שונות אחת .המדיניות המשלימה הנוספת נוגעת לשימושי הקרקע .15
ברוטרדם קימת מדיניות שימושי קרקע שלמה התומכת ומשלימה את מדיניות החניה . מהשנייה
מייצגת את , אדינבורו. ואכיפת המדיניות, כיסוי אזורי, במושגים של תקנות רשמיות, המגבילה

  .ות המגבילהבזמן החלת המדיני" רך"כאן היה קיים רק תכנון . הקיצוניות האחרת
עם מדיניות שימוש קרקע  ,ל"פרנקפורט וציריך מייצגות מצבי ביניים שבין שתי הקיצוניות הנ

שאפילו מדיניות , הינה בעובדה, החשיבות כאן. מרתיעה אבל שאינה חוסמת פיתוח מחוץ לעיר
להחיל את , וציריך, פרנקפורט, לא מנעה באדינבורו, שאינה חוסמת את שימושי קרקע, חלשה

  .מדיניות החניה המגבילה
 

  :מקדמת את המסקנות הבאות, ניתוח סוגי המדיניות המשלימה בארבע הערים שנחקרו  .16
  

 ".טבעית"מהווה מדיניות משלימה , ניהול שטחי חניה ציבורית ברחוב ומחוצה לו •
אבל אין צורך , מדיניות חניה מגבילה ושיפורים בתחבורה ציבורית הולכים יד ביד •

 .רה ציבורית יקדימו להחלת מדיניות החניה המגבילהששיפורים בתחבו
וללא תקנות תכנון , סוגי מדיניות חניה מגבילה אומצו ללא תמיכה תכנונית מסיבית •

  .המונעות פיזור בלתי רצוי של פעילות כלכליות
   

  
  . סקירה כללית של סוגי מדיניות המשלימים זה את זה בארבע ערי המחקר- 4. טבלה מס

  
 ציריך רוטרדם נקפורטפר אדינבורו 

 ניהול חניה ציבורית
 כן כן כן כן

לאחר אימוץ  שיפור תחבורה ציבורית
 המדיניות

לאחר הכנסת  לפני ואחרי
 המדיניות

 לפני ואחרי

 באופן חלקי חזק באופן חלקי כמעט ואין ויסות שימושי קרקע
  
  

 מסקנות בנוגע להתפתחות הכלכלית של הערים הנבדקות
, הכלכלית בארבע הערים ובעיקר ניתוח פעילות של מרכזי הערים שנחקרוניתוח ההתפתחות  .17

כל אחת מהערים עברה גידול משמעותי . העלה שאלו ערים בעלות מרכזי ערים חיוניים ותוססים
מאז החלת מדיניות החניה , )שירותים(או בתעסוקה של הסקטור השלישוני \בתעסוקה ככלל ו

באדינבורו היה גידול רב במגזר . חד באדינבורו ורוטרדםממדי הצמיחה גבוהים במיו .המגבילה
פרנקפורט וציריך מציגות . התעסוקה המשרדית וברוטרדם היה גידול חזק בתעסוקה במרכז העיר

הסקטור השלישוני צמח באופן ניכר מאז החלת מדיניות החניה , אבל גם כאן, צמיחה נמוכה יותר
מעידים שמרכזי העיר , ים וביקוש לשטחי משרד שכר דירה למשרד–נתונים נוספים . המגבילה

חיזוק מרכז העיר , בכל הערים. בכל ארבע הערים, ממשיכים להיות הגורם הדומיננטי לביקוש
 .בתוך ומחוץ לעיר, הלך יד ביד עם מידה רבה של פיתוח וריכוז משרדים בשולי האזור העירוני
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 :ת המסקנות הבאותמאושש א, ניתוח ההתפתחות הכלכלית בארבע ערי המחקר

  

הערים ומרכזי הערים מראים המשך חיוניות כלכלית גם לאחר הפעלת תקני החניה  •
  .המגבילים

מרכזי הערים נשארו המקום הדומיננטי למיקום , בכל ארבע הערים שנבדקו •
 .משרדים

  
                               

  . גידול כולל בתעסוקה במשרדים בארבע הערים- 5. טבלה מס
  

 )4(ציריך  )3( רוטרדם  )2(פרנקפורט  )1(אדינבורו   
 ---- - 21.0% ---- - ---- - תעסוקה מלאה מרכז העיר

 \תעסוקה משרדית 
 ---- - ---- - ---- - ---- - סקטור שלישוני

 עיר
 תעסוקה מלאה

6.7% 7.0% - ---- 1.0% 

 \תעסוקה משרדית 
 11.0% ---- - 10.0% 30.7% סקטור שלישוני

 
   .1998 – 2002ים לשנים נתונ)  1(
  .1999 – 2002תחום משרדים , 1987– 2002גידול בתעסוקה כללית לשנים )  2(
  .1994 – 2001נתונים )  3(
 .1995 – 2001תעסוקה בסקטור השלישוני , 1985 – 2001גידול בתעסוקה כללית לשנים )  4(
  
  

  מסקנות בנוגע להשלכות הכלכליות של מדיניות חניה מגבילה
מתארים תמונת מצב של ערים ומרכזי ערים , ח המלא"נים שהוצגו לעיל ומפורטים יותר בדוהנתו .18

ערים שמדיניות החניה המגבילה לא השפיעה משמעותית על . חזקים ותוססים, בעלי חיוניות
מאשרים , ראיונות העומק שנערכו עם מומחים מקומיים בארבע הערים. הפיתוח הכלכלי שלהן

. תובנה לגבי הגורמים המשפיעים על מיקום של משרדים ומסחר בעריםהמומחים סיפקו . זאת
התמונה . גורמים אלו מסבירים את חוסר הקשר שבין מגבלות החניה והפיתוח הכלכלי

אומרת שהביקוש להם נובע בעיקר מגורמים אחרים , שהמומחים מציירים של שוק המשרדים
הינה הקרבה , נייני מיקום של משרדיםהגורמים המשפיעים על החלטות בע, לדעתם. ולא מחניה

מידת כוח המשיכה של מרכז , )של חברות מובילות(למרכזי קבלת ההחלטות , )עסקיים(ללקוחות 
נגישות למרכז העיר בתחבורה הציבורית הינה גורם משיכה . העיר לעובדים ותדמית מרכז העיר

 .שפיעים בכל מרכזי העריםגורמים אלו מ. אשר עוזר לריכוז משרדים אפשרי, נוסף מיני רבים
 

. המומחים מציינים את עובדת ההתפתחות של מרכזי משרדים נוספים לאלו שבמרכז העיר .19
רמת המחירים הינה גבוהה מדי ,  של משרדים במרכז העירתדווקא בגלל הפופולאריו, ראשית

 הפיזי יש מחסור בשטח, בעיקר במרכזי הערים באדינבורו וציריך, שנית. עבור משרדים מסוימים
, המשפיעה בפרנקפורט וציריך, סיבה שלישית. הדרוש להתפשטות משמעותית של מגזר המשרדים

שהינו , )כמפורט בגוף העבודה, הכוונה היא למיסי הכנסה ולא ארנונה(הינה מיסוי של החברות 
" דוחפים"גורמים אלו הינם הגורמים העיקריים ה. גבוה יותר בשתי הערים מאשר בסביבתן

המומחים מצביעים שחלק .  לצמיחה וריכוז משרדים בשולי השטח העירוני ובפרבריםוגורמים
ושלמשרדים במיקומים היקפיים , לעומת הגורמים שהוזכרו לעיל, גדול של פיתוח זה הינו כורח

 .ניתן להתייחס כאל משלימים יותר מאשר מתחרים
  

 חניה בחישוב מיקום ישנה הסכמה כללית בין המומחים לגבי התפקיד המוגבל של, לבסוף .20
והגורמים , אך תפקיד זה מוגבל, כולם מסכימים שהחניה אכן ממלאת תפקיד. המשרדים

התלויים ברכב , רק סוגים מסוימים של עסקים. המשפיעים האחרים מאפילים על נושא החניה
יעמידו במקום , למשל חברה המעסיקה מספר גדול של סוכנים נוסעים, לצורך ביצוע עבודתם

גם עבור , אולם. את שיקולי המצאות החניה בעת קבלת החלטות לגבי מיקום החברהגבוה 
 .החניה מהוה רק גורם אחד מיני רבים, משרדים אלו

  
הערכה זו של המומחים מעידה על כך שלהגבלות החניה לא הייתה השלכה שלילית על הפיתוח  .21

נכון ומציינים שכוחו של אחדים מהמומחים אפילו טוענים שההיפך הוא ה .הכלכלי בערי המחקר
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מגבלות מדיניות החניה משמשות .  שלותמרכז העיר הינו באטרקטיביות של הסביבה האורבאני
מומחים אלו מעידים שלמדיניות החניה המגבילה יש . כלי תומך בחיזוק והגנה של תכונות אלו

 .השפעה חיובית ולא שלילית על הפיתוח הכלכלי של מרכזי הערים
  

  :ת העומק של המומחים בארבע ערי המחקר מאששות את המסקנות הבאותתוצאות ראיונו .22
 

 .חניה אינה מהווה גורם דומיננטי, במכלול ההחלטות לגבי מיקום המשרד •
למרכז העיר יש תכונות חזקות העושות אותו אטרקטיבי לחלק ניכר ממגזר  •

  .המשרדים ובכך מפצות על המחסור בחניה

, הינה תוצאה מחויבת המציאות, ים בפריפריהביזור משרדים והגברת ריכוזי משרד •
  .שבו התחשבות בחניה משחקת תפקיד קטן, יכתוצאה משוק המשרדים הדינאמ

  
  

 מסקנות עיקריות
 :המחקר שנערך מוביל למסקנות הבאות .23
  

 השפעה משמעותית על הפיתוח הכלכלי של הערים הלמגבלות החניה לא היית •
 .במחקר ומרכזיהן

י המחקר מציעה שלמגבלות חניה לא תהינה השפעה  הכלכלית בערההדינאמיק •
 .אם ייושמו בערים בעלות מבנה כלכלי חזק ותוסס, כלכלית שלילית

  
 


