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17.8.2016 

 
  עס  ה ו  נ  ח  , בכ  ר  

 חכם ועד חניון , מחנהאןמח: היחנילמקומות 
 

 אסנת רוזן קרמר *
 

כמו ממש  – בנופשו . בחניונים ת לילהיעושים חני מטייליםה ,ַמחנֶהב פעילות מחנאיתבמבלים ילדים הבימות הקיץ, 
עדיף כמובן  - וכשהשמש קופחת .עם כלי רכב או בלעדיו ,שהייה ארעית במקוםלראוי  חניהמחפשים מקום   - בשגרה

 ל.למצוא מקום חנייה בצ  
ימי קדם ועד עבורה בפתרונות מ, החל , תיסקר במאמר זהתנועתם פרטים במהלךהאבולוציה של החניה, הנדרשת ל

 ** .21-הפיתוחים החדשניים עבורה במאה ה
 

♦      ♦       ♦ 
 

 תוכן העניינים
 

♦       ♦       ♦ 
 אין חניה !

 חניות אינן המצאה חדשה

  מבנה חניה לאדם ובהמה –החאן 

  סמל בנייה מכפר, למושבה ולעיר –החאן 

 מכונית מול אדם  -הקצאת שטחי 'חניון' 

  קר החניהיו – 2016מצוקת שטחי חניה 

 1 2016. בישראל – 

 2 במרכזי ערים בעולם .– 

 מכתיבה תכנון ובנייה –חָניָה למכוניות 

  תכנון מבנים  -החניה היא שקובעתBottom-Up 

 חניונים ציבוריים כפתרון למצוקת חניה באזורים עירוניים ותיקים בעיר 

 חניית נכים 

 כקישור למען רשת ניידות רציפה -נעים בחניה  

  החנייה כקישורית משלימה למען רציפות תנועה  -הפתרון לנתקים 

  חניה לרכבי יֹוְמִמים –חנ ה וַָסע 

  חניה לטווח ארוך -ַחנֶה וטּוס 

 ביבהכנגד פגיעה באיכות הס – פתרונות חניה

 הקמת תשתיות לאופנים –תפיסת מערכת התחבורה בת קיימא 

 עידוד רכיבה על אופנים למען הפחתת תנועה ממונעת 

  רצועת תנועת אופנים –תקדימים לעידוד רכיבה 

  אסטרטגיות לעידוד רכיבה -תקדימים 

  למען העלאת מודעות, הזדהות עם המטרה וגאווה מקומית על ההישג –ניטור רכיבה 

 תשתיות תומכת רכיבה 

  פועלים לקידום רכיבה –ירוקה" תמריצי "חניה 

כ ב, חנה וסע   חניה לאופניים -ר 

 גרוטאות ופתרון ל"ערימות" אופנים 

 קונבנציונליים ואוטומטים –מתקני חניה לאופניים 

 מתקן חניה רגיל 

  אוטומטי  "חכם"  -מתקן חניה מכאני 

 מתקני חניה "חכמים" למכוניות

 תקינות חניה טורית 

 תקינות מתקני חניה מכאניים 

 מכפילי חניה מכאניים 

 מתקני חניה אוטומטיים וחצי אוטומטיים 

 מעליות רכב 

 ניתמתקני החניה למען התחדשות עירו 

 שירותי חניה לטעינת רכב חשמלי

 2016רביזיה לתקנות החניה בישראל 

  בסימן הסדרה לטובת דו ותלת גלגליים –תקנות, תקנים והנחיות לתכנון וביצוע חניות 

 שיקולים סביבתיים -פיתוח שטח פתוח לחניה 

 טיפול במי הנגר בחניונים 

 טיפול באיי חום בחניונים 

 מציאת חניה והתמצאות בחניון

  "מערכת הכוונה למקומות פנויים בחניון -חנייה "חכמה 

 מערכת להזמנת מקומות פנויים בחניון 

 ?היכן חנית 

 לקריאה נוספת

http://bonim.pnim.gov.il/ToolsAndResources/information/NewsLetterSite/Pages/Editorial072013.aspx
http://bonim.pnim.gov.il/ToolsAndResources/information/NewsLetterSite/Pages/Editorial072013.aspx
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 ! אין חניה
 

  .לרכב חניהבערים הגדולות קשה למצוא מקום 
  ראוי: חניהמקום מצוא ל לביורם טהרמייחל  ,(1איור  ) חניהבתפילתו על הברוב ייאושו,  כך, 

 לא נצטרך לכתת רגלינו ממרחקים, ולא נצטרך לטפס על מדרכות, כדי ש...זרים הַ דּומְ חְ חניה נכונה שלא יַ "
 "...ולקללולא נצטרך להיאבק עם אחרים ולא נצטרך להישרט, להימעך, להתנצל, להיקנס 

 

 
 .לב טהר יורם: מלים 17.9.2015, החניה על תפילה: 1איור  
 .האישיפייסבוק "קיר" הפוסט על מקור: 

 

♦       ♦       ♦ 
 

  חניות אינן המצאה חדשה
 

ילִּי המושג  לנוע פיזית ולא  מה שיכול ,. דהיינוממקום למקום, מעיד על מה שזז, בקלות ובמהירות, נייד(, mobile)מֹובִּ
כוחות חיצוניים המופעלים עליו, או מי על ידי ע , אלא גם להיות מונַ אריסטו(, בעקבות auto-mobileדווקא "מעצמו" )

", המצטרף לתנועה של mobileבקיצור ה"לטלפון הנייד/הנישא או גם כינוי הוא  "נייד"נו, יבימשיש לו אמצעי תחבורה. 
 .אותוהגוף הנושא 

 
יהם  האדםבני מאז ומעולם  ילִּ מדי פעם  יםנדרשם ה, ולכן או נסיעה רכיבה, , ריצהההליכ – בתנועה נמצאים –ים מֹובִּ

 . הדרך" וכיו"ב, לפני המשך החלפת הסוסים"לל"תידלוק", , לצורך מנוחההפסקת התנועה לכלומר  ,היָ חנ  ל
 

  :ככתוב  )במדבר, פרק ב'(במקרא, בימי קדם  בדרך המסעות מוזכרות חניות
 ."..וכן נסעו ...חנו-כן ...כן ייסעו יחנוכאשר "

 - עדליַ  מצריםב אמהמוצַ בני ישראל  לארבעים ושניים המסעות ש, בתיאור ימסע   ה החותמת את ספר במדבר,בפרש
 ח(:"כ –ז "ג, כ"דבר למִ )בַ מסע מסלול י הדרך בלמעשה ציונ  , שהן בינייםה חניות, מצוינות הארץ המובטחת

 ."במתקה ויחנו בתרח. וייסעו מתרח ויחנו "וייסעו מתחת 
 

חנ הולהקמת  ארעית השהייל ,בתנועה למרחקים ארוכים נזקקו גם למקום לינה נתיבים, כמו דרך לאורך לפיכך, . מ 
 חניוניםה והתפתחו  שטחים ותשתיות עבור פתרונות דיור ארעייםהוקצו , בותומרחניות נדרשו  המשי או דרך הים, 

 .מסודר מחנה מקום להקמתכ
 

 ובהמה לאדם חניה מבנה – החאן

ולהחלפת  חניהל ,סוחריםהלשיירות  ּפּונַדק דרכים ומשישאשר מבנים - (חנה)מלשון  אניםח  הוקמו לאורך נתיבי סחר 
 סּוסים. 

ר שבמרכזה בא  פתוחה או מקּורה,   ,(2איור  ) , בדרך כלל מרובעתכולל חצר מרכזית חאןהקומפלקס המסורתי של ה
בהמות מקום ל יש בקומת הקרקעבדרך כלל בן שתי קומות: שהוא  מוקפת מבנההחצר  מים, ובה נהגו לבשל ולאכול.

 (3איור  ) .למגורי אדם חדרי אכסניה -בקומה השנייה ,, ומעליהןסחורהלוגמלים( ו )סוסים

https://www.facebook.com/271949859488625/photos/a.681411508542456.1073741824.271949859488625/1182110845139184/?type=1&theater
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 איראן',  קראג, הצפאווית השושלת מעידן(, קרוואנסרי) אופייני חאן של קרקע קומת תרשים :2איור  

Safavid era caravanserai in Karaj, Iran. 
 .2004קיץ  . Babak Gholizadehמדידה ושרטוט: 

   https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carvansara_plan.pngמקור: וויקישיתוף: 

 
 

 
ר - החצר במרכז. עומדאן-אל חאן אל כניסה :3איור    26.3.2012עכו,  .הבא 

 Osnat Rosen Kremer ©צילום: אסנת רוזן קרמר, 

 
הנייח נולד  קרוואנסרי'.  מהןאקרוו'כמקור למלה  (Kervansaray טורקית:)ב'. קרוואנסרינקרא בשפות אחרות ' חאן
  .'car' –מכונית כינוי לגם ה, וממנו נולד באנגלית ' car'  - רכבתה' קרון'שהוא  -הניידן אקרווה
בן זמנו הוא מעין בית נייד, שניתן לנוע בו,  קרוואןקשר בין כלי התחבורה לתנועה לבין הצורך להפוגות, במנוחה. ה יש

 .קרוואניםלילה ל חניונילהחנות אותו, וללון בתוכו. בישראל גם אתרים ל
 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carvansara_plan.png
http://www.caravan-il.co.il/%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%9D-10.asp
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 ולעיר למושבה ,מכפר בנייה סמל – החאן

 
למילוי צרכים מינימאליים של מחסה,  "חאן"ש כהוא שימשל כפר סבא.  הראשי הברחוב נבנה הבניין הראשון 1906-ב

 לבהמות.  מחיהכן מקום לנו בחוץ, ו)כשלוש שנים( העובדים שעד אז ראשוני והיו בו חדרים למגורי 
וכל הייעודים  אדם ובהמה -- ספר. כולם -, בית המרחץ, הדואר וביתהמקומי כבית הוועדגם שימש ה'חאן' במשך הזמן 

 המקום הוסב לבניין העירייה. ,לבסוף שכנו בו בכפיפה אחת, והחצר הגדולה שימשה את כולם.  --
בשנת  נבחר לצדיו, שני האקליפטוסיםעם  ,סבא-המתחדשת כפרמושבה בית הראשון בל דימוי סטריאוטיפיהחאן, כ

 הצעתו שלה תה זכב סבא, לאחר תחרות פומבית-סמל המושבה כפר לככב במרכז (1953) מקוםהיובל להתיישבות ב
 (.4איור) אבוקאייעקב 

 (.2011קרמר, -רוזן) על כיוון אדריכלות העיר כולה 1970-בשנות השפיע העיצוב הכפרי המיוחד של הבניין ה
 

 
 .סבא כפר העיר סמל במרכז החאן:  4איור

 1953, אבוקאייעקב היוצר: 

 
 חמורים, גמלים, כרכרות/מעגלות החל: לתקופתה השכיח הרכב לסוג מותאמת הבנוי במרחב חניה, היסטורית מבחינה
 .בימינו גלגליים-דו ורכבים למכוניות ועד, וסוסים

וֹות' שימשו 20-ה המאה ראשית עד  בדרך, לסוסים מלון וכבית, כרכרות/  לעגלות חניה כמקום גם, אמריקה בצפון' אּור 
 עגלות, סוסים והעמידו, תחבורה שירותי גם נתנו כאלה שירות אורוות, השאר בין. בקרבתו או מלון מבית כחלק כלל

 . ועץ, פחם, דגנים, לחציר המקור היו הן - זמננו של תדלוק לתחנת בדומה – בנוסף. להשכרה עגלונים ואפילו
 .1910 לאחר, לשימוש הממונע הרכב של כניסתו עם נעלמו אלה שירותים

 
 מכני בכוח המונעים יבשתיים רכב כלי: המנועיים הרכב לכלי מאז עצמם התאימו, חניה מבני לרבות, חניהה פתרונות
 .גרור רכב כלי או מטען, אדם בני להוביל ומיועדים

 
לה תפס המסורתי החאן ומשמעות מקום את, כך  .ממונעים רכב כלי לחניית המותאם דרכים פונדק או מֹוט 
 

 ולינה לאירוח מבנים שמספקים לאתרים או שטח ללינת קמפינג לאתרי ככינוי בימנו מוענק והוא הושאל חאן המינוח
 . בדואים מאהלים או מרוקאי בסטייל חושות כגון", אותנטיים" שנחשבים בסגנונות

 הכולל, ואופניים יפים'ג, 4X4 רכבי, משפחתיים רכבים עם להגעה המותאם אירוח מתחם  – האֹוְרַחאן מוסד נולד ומכאן
 מוכן מאהל ולפעמים אוהלים להקמת מקום בו יש לעתים.  אנשים של גדולות קבוצות להכיל ויכול, ומקלחות שירותים
" מדהים"כ משּווַק כלל שבדרך, אטרקטיבי אירוח משלב האורחאן, לינה שירותי מלבד.  מיטות עם גדולים מבנים ואפילו

 .  שחייה בריכות מהאורחאנים לחלק התווספו לאחרונה כי עד", מפנק" או
 .שבסביבתו שטח במסלולי – רגליים לטיולים או יפים'וג אופנים, סוסים, גמלים על לרכיבה יציאה מתאפשרת מהאורחאן

 

♦       ♦       ♦ 
 

 אדםמול מכונית   - 'חניון' ישטחהקצאת 
 
 – Parking lotsאו  Parking area או  Carpark -חניהלהמוקצה שטח המקורית הצביע על ", במשמעותו חניון"

תוך סו" יותר ויותר לנ"נכ חניונים במשך השנים ., הפתוח לרווחת הציבורלא מבונהשטח )פארק(. דהיינו    parkמלשון 
 . בתשלום, כשבמקרים רבים השימוש בהם כרוך קרקעיות-לקי מבנה ייעודיים ולקומות תתח, למבנים

 
   - (1)תקנה  1983-תקנות התכנון והבניה )התקנת מקומות חניה(, תשמ"גלפי תוספת ל  - עסקינןחניות אם ב

 "רכב כלי לחניית חלקו או כולו המיועד יןיבנ או הוא מגרש  "חניון; 
 

https://www.google.com/url?q=https://www.nevo.co.il/law_word/Law01/044_102.doc&sa=U&ved=0ahUKEwi-7vnC6uPNAhXlDZoKHUjAADAQFggHMAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNH0hDh_-jHBwm4EsaBSt5AP6c194w
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 -  1976 - תשל"ו תיירות, שירותי חוקי לפ עסקינן,וחניית לילה  חאניםאם ב

 "שירותי לינהשטח שהוכשר ללינה בתנאי שדה שבו מספקים או מציעים לספק, בתמורה, הוא " חניון 
גלגלי,  מיועד -שאינו ציבורי או מסחרי וכן אינו דו –)כלי רכב פרטי  .לתשעה אנשים או יותר בעת ובעונה אחת

  (.הנהגלהסיע עד תשעה אנשים, כולל 
 

 (,12/2012)חוזר מנכ"ל מס'  תקנים פיזיים לתכנון וסיווג מתקני אכסון תיירותיהוראות מנכ"ל משרד התיירות, בדבר 
 במבנים.יחידות אירוח עבור שירותי לינה ב לנפש קובעות שטחים

ת האכסון ברמ ,'חדר יחיד' של תקני כי שטח תמלמד ,(5איור  )ריכוז נתוני שטחים תקניים ביחידות האירוח לת טב
מיועדת לשימוש  ת אירוח כזויחיד נופש(.במלון ) נטו מ"ר 24 אועירוני( במלון ) נטו מ"ר 21 בין הוא ,(Aהגבוהה ביותר )

 . מאופיינת בשטח קטן יחסית , והיאכוללת חדר אחד המשמש לשינה ואירוח וכן חדר רחצה . היאידי אורח בודד-על
 

 
  (A) ביותר הגבוהה ברמה מלון בחדרי", האירוח ליחידות תקניים שטחים" נתוני ריכוז  :5איור  

חוזר מנכ"ל מס' ) תקנים פיזיים לתכנון וסיווג מתקני אכסון תיירותי, בדבר )חלק( מקור: הוראות מנכ"ל משרד התיירות
12/2012). 

 
גדול מהשטח התקני הוא , מ"ר 25 עומד על, הלמכונית אחת שיש להקצותמינימאלי  'חניה'מקום מכאן, ששטח 

 –" דירה קטנה"לשטח מינימאלי של  מתקרבאף ו, לוקסוסשיא ב נופשבמלון המוקצה לאדם , מ"ר 24 של המינימלי
בנוסף, .(1983-תקנות התכנון והבניה )התקנת מקומות חניה(, תשמ"ג)לפי  לפחות מ"ר 30דירה אשר שטחה הוא 

  .אופנייםזוגות  12ניתן לחנות  - של מכונית אחת חנייהבמקום 
 

מבחינת  .תופסת מרחב גדולהיא באופן יחסי לכמות המשתמשים בה והמכונית משרתת מספר נמוך יחסית של נוסעים, 
אותם הוא משרת  המבנים מאשר קרקע שטח יותר הרבה כלל בדרך צריך כי חניון היא הדבר משמעותשימושי הקרקע, 

קרקעיים, זה -אם לא מדובר בחניונים תת. מגיעים אליהם ברכב והמבקרים העובדים רוב אם -מסחר  או משרדים -
  .באספלט נרחבים שטחים אומר כסוי

 
 שנמצאים בחסר."זוללות" שטחים בזבזניות ואין עוררין על כך שחניות הן , ומכונית, אם כן, דורשת מקום רב

 

 יוקר החניה – 2016 חניהשטחי מצוקת 
 

 אחר מקום חניההנואש פוש י, של מי ש"עושים סיבובים" בחבתוך העיר בכבישים הגודש מצוקת החניה מגדילה את
 הבעיה הולכת ותופחת. -ככדור שלג מתגלגל  -, ולכן מחיר החניה  מאמיר - וכשהביקוש עולה על ההיצע, פנוי
 

 – 2016 בישראל .1

 .חניההמצוקת גם , ולכן גבוההבישראל היא יחידת שטח המכוניות לכמות 
 

, שמספרם 2015כלי רכב מנועיים בישראל בסוף שנת מוצגים נתונים וממצאים על מצבת  (30.3.2016) למ"סה בפרסום
 מיליון. 3.09 -אז להגיע 

 
אלף כלי רכב חדשים. בתקופה זו נגרעו  285-אלף כלי רכב, מהם כ 333-נוספו למצבת כלי הרכב כ 2015 שנת במהלך

 אלף כלי רכב. 126-למצבת כלי הרכב הסתכמה בכ שהתוספת נטואלף כלי רכב, כך  207-מהמצבה כ
 (.6  איור) .פרטייםכלי רכב אלף היו  245-כ, 2015שנוספו בשנת  כלי הרכב החדשיםמבין 

  
 .2013בשנת  3.2%ושל  2014בשנת  4.0%זאת, לאחר גידול של , ו2014לעומת סוף שנת  4.2%עלייה של ב מדובר

, אופנועיםאלף  127-, כמשאיותאלף  323-, כפרטייםאלף כלי רכב  583-הרכב, היו כשני מיליון ו כלימתוך כלל 
 כלי רכב מיוחדים. 4,800-וכ אוטובוסים זעירים 14,100-, כאוטובוסים 18,800-כ מוניות, 20,700-כ

http://www.tourism-law.co.il/sherut.htm
http://www.tourism.gov.il/GOVheb/Ministry%20of%20Tourism/Tourism%20Development/Documents/hoverttkanim2012.pdf
http://www.tourism.gov.il/GOVheb/Ministry%20of%20Tourism/Tourism%20Development/Documents/hoverttkanim2012.pdf
http://www.tourism.gov.il/GOVheb/Ministry%20of%20Tourism/Tourism%20Development/Documents/hoverttkanim2012.pdf
http://www.tourism.gov.il/GOVheb/Ministry%20of%20Tourism/Tourism%20Development/Documents/hoverttkanim2012.pdf
https://www.google.com/url?q=https://www.nevo.co.il/law_word/Law01/044_102.doc&sa=U&ved=0ahUKEwi-7vnC6uPNAhXlDZoKHUjAADAQFggHMAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNH0hDh_-jHBwm4EsaBSt5AP6c194w
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201627085
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 13.7.2016ל לישרא שהובאו חדשות במכוניות גדושים חיפה נמל רציפי :6  איור

 Osnat Rosen Kremer ©צילום: אסנת רוזן קרמר, 

 
כלי רכב לכל  365  – עדיין הייתה נמוכה יחסית לרמת המינוע במדינות אחרות  2015רמת המינוע בישראל בשנת 

 כלי רכב פרטי.  305 -זה תוך (, מ2014בסוף שנת  358תושבים ) 1,000
בהתחשב בשטחה המצומצם של ישראל  ובכמות עמידה את ישראל כשיאנית בהחזקת כלי רכב, אך האמנם רמה כזו לא 

ות" המוצא ליעד )קרקע התושבים/ העובדים/ המבקרים הנמצאים בזמן נתון ביחידת שטח נתונה או בדרכם בין "יחיד
 .בכבישים ובחניות רבה בהחלט מדובר על צפיפות  -למגורים/לתעסוקה/לפנאי( 

 
רכבים  2,500-יותר מבה היו  2014מלמד כי בשנת  (, אשר(OECD OECD, June 2016-מאשש זאת דו"ח של ה

לקילומטר לכביש ובטורקיה רכבים  1,500-בספרד היו פחות מ 2014לשם השוואה, בשנת ]כביש  ילומטר אחד שללק
אלף רכבים שעלו על כבישי ישראל  400-כוללים יותר מ [. נתונים אלה עדיין לארכבים לקילומטר כביש 300-היו פחות מ

בין המדינות המפותחות מ שיאנית הצפיפות בכבישיםישראל היא . לפיכך, 2015 בשנה וחצי האחרונות, החל מינואר
 בעולם.

 
ידידותיים יותר לסביבה,  על רכישת כלי רכבלהפחתה דיפרנציאלית  ,"הירוקעל פי "המדד המיסוי  רפורמתנמצא ש

-כ, 2014עד (, הייתה בעלת השפעה עצומה: 13.1.2008,  2935החלטת ממשלה מס. שהונהגה בישראל )בעקבות 
 . 2009בשנת  19%-בהשוואה ל -הזיהום הנמוכות ביותר רמות מכלל המכוניות החדשות היו ב 83%

 
המחיר הממוצע הוזלת  ת. עם זאת, ומכונימממוצעת  CO2פליטת  21%ירידה מרשימה של  מדדהנכך, בין השאר, 

 .גודש בכבישים בישראלבעלייה ולכן השפיעה על , רכישת רכבים חדשיםעלייה בעודדה  ,של מכונית משפחתית
Roshal & Tovias (2016 )הכלכלי של בסקר שהוצע כפי ,פרטיים רכב לווסת את הביקוש לכלי ציםממלי OECD 

 מלווה להיות צריכה רכב במיסוי כל העלאה . בכל זה,(2008)הירוק  המס ובהתאם לדוח (OECD, 2013) לישראל
  ומרחק נסיעה מקומות, זמני פי על מדורגים גודש קיימא, כגון: פיתוח תחבורה ציבורית, חיובי אגרת בחלופות בנות

  .אופנייםבנתיבי  השקעה באמצעות ממונעת לתחבורה הביקוש צמצוםעל ידי וכן )דוגמת הנתיב המהיר(, 

 – עולםב ערים מרכזיב .2

 . בעולםמרכזים עירוניים צפופים מאפיינת גם  חניהבעיית יוקר מקומות ה
 

 ר ניו יורק הביאה לכך בשכונת סוהו במנהטן שבעי חניהמצוקת ה(, 14.09.2015סוכנויות הידיעות ) לפי
 כמעט כמו מחיר דירה. ,אחד נמכר במחיר שיא של מיליון דולר חניהמקום  הוצעבשכונה ש

, אך חניהמחור נקודתי גבוה של יחידות הדיור בבניין בו נמצאת הימתגם , נובע במקרה זה המחיריתכן ש
מקום  כך, מחירשוברים שיאים גם בערים נוספות בארה"ב כמו סן פרנסיסקו ובוסטון.  חניהמקומות מחירי 
 .שניםכמה אלף דולרים לפני  40-70אלף דולרים, לעומת  125-ל מגיעבשכונות מבוקשות בסן פרנסיסקו  חניה

 

 יוקרה.ממחיר מכונית יותר  – אלף דולר בהונג קונג 547במחיר שיא של אחד  חניהנמכר מקום  2015ת בשנ 
בשל הבנייה  חניהאלף מקומות  700-יש פחות מ ,שבעה מיליון תושבים בה עיר שמתגורריםקונג, בהונג 

, ואפילו דירות חניהבשל מחירי הקרקע הגבוהים, מרבית בנייני המגורים בהונג קונג אינם כוללים  .הצפופה
בעיר להימכר במחירי שיא  חניהגרמה למקומות  חניהמצוקת האין פלא ש .חניהיוקרה לא תמיד מציעות מקום 

  .הגבוהים כעת בהרבה ממחירי מכוניות היוקרה שחונות בהם
 

בעלות הור שיע, והיא לוקסוס אחזקת מכוניתלפיכך, ביותר.  יעילה בהונג קונג שמערכת התחבורה הציבוריתיש לזכור 
מושפעים מהתייקרות  ולכן מעטיםאלף בני אדם, למכוניות  62-כ עםכלי הרכב בהונג קונג הוא מהנמוכים בעולם, על 

 חניהמקום  עבורהלרכוש גם  ועשיר די יהמהווה סמל סטטוס, אשר מצביע על כך שבעלמכונית . חניהמחירי מקומות ה
  ., כנדרשיקר
 
 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/27_16_085netunei_tarshim1.xls
http://www.themarker.com/wallstreet/1.2730919
http://www.themarker.com/wallstreet/1.2455684
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♦       ♦       ♦ 

 
 בנייהמכתיבה תכנון ו – למכוניות חָניָה

 
 בשימוש. נמצא אינו זמן בו פרק הל כלי רכבשל  ההיא העמד היחני

היא בעייתית מבחינות  ,עריםלב הכמו ב ,במקומות צפופי אוכלוסין ןהחנייתת, כאמור, מכוניוהשטח שתופסת מפאת 
, ומשליכה על ההשפעות ההדדיות ובנייהעל תכנון  - מצד שני ,על השימוש בכלי רכב מצד אחדמשפיעה : היא רבות

 ועוד.סביבתיות  ,ביניהם: יעילות, כדאיות, השפעות כלכליות, חברתיות
 

 Up-Bottom מבנים תכנון - שקובעת היא חניהה

מתכננים למבנים חדשים חניונים תת  -זוללי שטח, וכדי לא לבזבז "זכויות אוויר" ו"זכויות נוף"  חניהבמקום "מגרשי 
כדי לנצל בצורה המיטבית את שטח . המשרתים את השימושים העיקריים הנבנים בקומות שמעל הקרקע קרקעיים

, תכנון הבניינים בני זמננו מתחיל הלכה על אותהיולי כאמור()היקר,  חניהקרקעיות ל-מות התחתונות ואף התתהקו
 םאשר נדרש להכניס ביניהוחב החניות רסה"כ למעשה מלמטה: מתכננים את המרחק הפנוי בין העמודים בהתאמה ל

 . (: ליד קיר, ליד עמוד או ליד מכונית החונה סמוך)כמובן בהתחשב באפשרות פתיחת הדלת
" צומחה" והשלד הבניין, הרשת הקונסטרוקטיבית שלהיא שמכתיבה את  חניהתכנית הלפיכך, במידה מסוימת, 

 .תכנון הבניין משפיע על אילוצי ,חניהלפי מידות ה ,מעלהכלפי 
קונסטרוקטיבית אמנם ניתן לתכנן עמודים בקומות הבאות בהזזה, בצורת "חנוכייה", אך הטבעי ביותר הוא מבחינה )

 כמובן להמשיך, לפחות את חלקם, כעמודים המשכיים לכל גובה הבניין(.
 

 בעיר ותיקים עירוניים באזורים חניה למצוקת כפתרון ציבוריים חניונים

 
 בניינים ויותר יותר בערים נבנים ,לגובה הבנייה עידוד ולכן ריםבע הקרקע שימושי צפיפות הגדלת מדיניות בעקבות
 אזורים בלב "38 כ"תמ"א או בינוי"-"פינוי בשיטת קיימת, אורבאנית רקמה תוךב נבנים םחלק קומות. רביו גבוהים
 עשרות ינלפ ונבנו תוכננו בהם הקיימים הבנייניםו האלה האזורים נמוכה. יחסית היא המסורתית יהיבנה בהם ,ותיקים
 כלי על הבעלות שיעורב לעלייה תואמים לא אך זמנם, של המינוע לרמת ענוש נמוכים חניהו תנועה תקני לפי שנים,
 או גבוה בניין וספתות ,חניה במקומות מחסורמ סובלים הערים בלב אלה אזורים הם.ב השימוש הגדלתו פרטיים רכב
 תכנון לכאורה, .באזור החניה מצוקתו התנועה בעיות את יותר עוד להחריף עלולה כזה, ותיק אזורל דשח קומות רב

 לסביבתו. גם אלא ם,אורחילו םרייילד רק לא חניה מקומות להקצאת פתרונות דורש כזה בניין
 שעשוי פתרון הוא -- החדש בבניין ציבוריים חניה מקומות הקצאת או ייעודי בבניין – כזו בסביבה חדש ציבורי חניון
  .חניה מקומות במציאת ומבקרים האזור תושבי על קללה
 

מבנים תת קרקעיים מתכננים אלו, לציבור באזורים  חניהבמקומות צפופי אוכלוסין או כפתרון בדיעבד להשלמת מקומות 
 (.7איור  ) לתכנוןכמובן פשוטים יותר  מבנים כאלה. חניהקומפקטיים שייעודם הוא מבנים בוגם על קרקעיים, 

 

 
 Downtown Rotterdam 8.5.2016ד. הולנ, רוטרדם העיר מרכז, חניה מבנה לחזית ירוקה נגיעה: 7איור  

 Osnat Rosen Kremer ©צילום: אסנת רוזן קרמר, 

  



8 
 

 נכים חניית

לכלי רכב הנושא תג  מקום חניה נגיש יש לייעד ,הילפי תקנות התכנון והבני כל מקומות החניה הנדרשיםבנוסף לסך 
יה הנדרשים על פי מקומות החנ שביםומחה מקומות חניה נגישיםבדבר  ,1993 –התשנ"ד  לפי חוק חניה לנכים, גם ,נכה

 נוסעים )מתע"ן(. עתירת ציבורית תחבורה מערכתביישוב ללא 
 
 :, וביניהםסידורים מיוחדים לנכיםיותקנו ין ציבורי ובחניון ציבורי יבחניה של בנכי קובעות תקנות ה

 1918בת"י לתנאים המפורטים  בהתאם םומאפייני מידות, במספר מינימלי של מקומות חניה נגישים הקצאת 
 ;חניות נגישותשעניינו בסעיף , 2חלק 

 או לנכס ןלבניינגיש לבין מעלית או כניסה נגישה החניה הבין מקום  ,דרך נגישהב ,חיבור; 

  לדרך ואו לנכס,  ןלבנייאו לכניסה הנגישה  ןהבנייככל האפשר, למעלית  ,בקרבהנגישים החניה המקומות מיקום
 קיימת; ש ככלנגישה מקורה, 

 וך לכל בעל כמה כניסות נגישות וחניות סמוכות אליהן, בסמשהוא  ןבבניימקומות החניה הנגישים  פיזור
 הכניסות הנגישות; 

  הכניסה הנגישה לחניוןאל קרוב אל הדרך הנגישה ו מקומות החניה הנגישים בחניונים ציבורייםמיקום; 

 מקומות חניה נגישים 8-או חלק מ 8מקום חניה נגיש אחד לפחות לרכב גבוה לכל   הקצאת; 

  תחבר בין מקום שדרך נגישה עם ו ןלבניילכניסה נגישה מרבית  בקרבהמקומות חניה נגישים לרכב גבוה מיקום
, בשל מפתח נמוך בחניונים מקורים מבחינה הנדסיתהקצאתם  אפשריתלא אם וזאת  ,החניה לבין הכניסה

 .מתחת לקורות
 

♦       ♦       ♦ 
 

 ת רציפהלמען רשת ניידוקישור כ -חניה  נעים ב
 

 .בונעים לחיות וגם )בתנועה(  מקום שנעים בורה להיות והעיר אמ
 

, גורמים למצב של בכלל בזרימת התנועהו בכניסות לעריםו"פקקים"  ויחד איתה הגודש בכבישים חנייהמצוקת האלא ש
  .המוביליותהפרעה למימוש מצב (, כלומר קיום immobility) מוביליות-אי
 

-אי, גורמים למצב של בכלל בזרימת התנועהו בכניסות לעריםו"פקקים"  ויחד איתה הגודש בכבישיםהחנייה מצוקת 
 .הפרעה למימוש מצב המוביליות(, כלומר קיום immobility) מוביליות

 
יּו" ילִּ בבסיס גם עומדות , אשר לנועת יוהאפשרוהן ת" יֹואו "ניידּו  (Urry, 2002) בלשון רבים -(Mobilities) יֹות"מֹובִּ

ובצורה ים שונים ונוחים, נִ ללא הפרעה, באופָ )תעסוקתית, חברתית, תיירותית..( היכולת לתפקד בכל התחומים 
מי כל בין הדדית  התאמהתיאום ו, מתאפשרת על ידי רציפות התנועה"חלקה" וזורמת.  מוביליויות טובה, לרבות קיום 

   (.Rosen Kremer, 2010) הםלבין מערכות התנועה שזמינות ל יםשנע

 תנועה רציפות מעןל משלימה תיקישורכ החנייה  - לנתקים הפתרון

ולחזק את הקישוריות בין  רשת תנועה רציפה לבססיש כמובן של כל מי שאמור לנוע בעיר,  ניידויות עבור ,לפיכך
בתחומי  - בנקודות ההחלפהנוחה ובטוחה  חניהובכלל זה את האפשרות ל ,התח"צזו של לבין  תנועהת הותשתי

 חניונים בנקודות כאלה חיוני להקצותלכן, '. ומשניים ובקרבה לתחנות אוטובוסים, רכבות וכדמסופי תחבורה ראשיים 
 ובהיתרי בנייה. , בצווים )תוך כדי בנייה(בתוכניות סטטוטוריות

בחניון מסודר בתוך התחנה או  חניהנסיעה במכונית או רכיבה בשביל אופניים עד לתחנת אוטובוס ו :לדוגמא כך,
הנסיעה באוטובוס לתחנת הרכבת ומשם המשך )ברכבת( ליעד הסופי, תוך התאמה פיזית והתאמת  . המשךבצמוד לה

 חניוני בדמות הם הפתרונות .חניהוכך בדרך חזרה לרכב או האופניים הממתינים ב .לוחות הזמנים בין אמצעי התחבורה
 ."וסע"חנה 

ע חנ ה  יםמ  מ  יֹו לרכבי חניה – וָס 

כלי רכב וגודש להפחית את עומסי התנועה ה מטרב ,מסוף תחבורה ציבורית נמצא לידשחניון   –" חניון חנה וסע"
 - יםמִ מְ , ליֹוחניון כזה מיועד, בראש ובראשונה על ידי עידוד השימוש בתחבורה ציבורית; וכןתוב בכניסה למרכזי ערים

 .ערבהוות אחר הצהריים עבש ועוזבים בוקר,ב העבודה אל מקוםיום מדי  בנסיעה המגיעים עובדים
 

ברכב  נוסעים ,בעירפנויה  חניה אחרמייאשים הים חיפושזמן דלק וממון בלנהג כדי לחסוך :  win-winהרעיון הוא של 
  .ציבוריתהבתחבורה ממשיכים בנסיעה ליעד ו יםמחנשם תחנת הסעה, מהמוצא אל הפרטי 

רעש, תאונות, בה בשל שימוש ברכב בעיר:  ילחברה ולסבבוהה גמפחיתה את העלות ההפחתת הנסיעות  במכוניות 
וכך, גם החברה והסביבה  – מקומי, פליטת גזי חממהה זיהום האוויר ,עומסי התנועה אתוגם מורידה  ,בלאי לתשתיות

  זוכות!
במטרופולין  הקמתם של חניוני "חנה וסע" המועצה הארצית לתכנון ולבנייה שרהאים של חניוני "חנה וסע", חשיבות בשל
 .שניםלתקופה של שלוש , בהליך תכנוני מיוחד של פטור מתכנית ומהיתר ניתן רוהאיש(. 2.9.2015לפני כשנה )  ת"א

 
מיזם בעל חשיבות  -ירושלים( -)ת"א 1כביש מס'  שדרוג בדרכים, כמו בזמן עבודותנחוץ במיוחד פתרון החניונים 

 הרגילההתנועה יש מגבלות על  . בתקופה זובמטרופולין ת"א תכנית מאושרת לפי הקמת הרכבת הקלהכמו ו ,לאומית
 .מבקריםהנגישות למרכזי הערים של תושבים, מועסקים ו נפגעת לכןעומסי התנועה במטרופולין ו , גובריםרכב הפרטיב

שאטלים מובילים  ומהםודות, העבתקופת ל מקומות שונים ברחבי המטרופוליןבהוקמו באופן מידי  חניוני "חנה וסע",
 .ובחזרה למרכזי הערים נוסעיםהאת 
 

פטור  ( בדברלמשך שלוש שנים התכנון והבנייה )הוראת שעה( על צו 24.9.2015)כך, חתם שר האוצר 
עבודות השלמת  לאחר .בצומת בית דגן ובמצפה מודיעין חניוני חנה וסע ומהיתר לפי פרק ה' לחוק להקמת   מתכנית

http://bonim.pnim.gov.il/News/Pages/ParknGoInTARakevetkala.aspx
http://bonim.pnim.gov.il/News/Pages/ParknGoInTARakevetkala.aspx
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_273.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_273.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_273.htm
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לייעוד הקרקע הקבוע  רויחזהזמניים שטח החניונים  ,עתידות להיערך מספר שניםשתשתית הכבישים והרכבת הקלה, 
  .בתכניותלו 
 

נ ה   ארוך לטווח חניה - סוטּו ח 

 .ארוךלטווח או לטווח קצר  חניהל ייעודי הואבמתחם נתב"ג רשות שדות התעופה  שמפעילה  מערך החניונים
 

 הפנים.למלווים את הנוסעים לחו"ל ולמקבלי  -, תוכננו חניות לטווח קצרגוריון-בנמל התעופה בן 1-ו 3ים בצמוד לטרמינל
שרות הסעה  בסמוך לשדה התעופה. -בחניה חיצונית או מקורה  - לטווח ארוךמאפשר להחנות מכונית  "חניון טסים"

  .בכל שעה וממנו הטרמינל המבוקש לאהחניון מהחונים  סיע אתחינמי מ
 .ייעודית. ובעליו רשאים לחנותו בכל חניון ברחבי הנמל חניהלרכב דו גלגלי אין 

 

♦       ♦       ♦ 
 

 כנגד פגיעה באיכות הסביבה – החניפתרונות 
 

חיפוש  החיים. ואיכות צריכה דפוסי, אנושית התנהגות לבין והסביבה דפוסי התנועה לבין התרבות בין ברור קשר קיים
 , שיש לו השפעה שלילית על הסביבה.מזהם דלק ה שלשריפגורם  -  יקרות עבודה בזבוז שעותמלבד  -החנייה 

 
כפי , םהמשריפת דלק במכוניות ועל ריכוזי אוויר מזהמי ( מוצגים נתונים על פליטות של2015בסוף פרסום הלמ"ס )

 . בישראל שנמדדו בתחנות תחבורתיות
. הסביבה בישראלאיכות  על אם כן, היא גורם ישיר המשפיע (,6  איורהפרטי )בשיעור הבעלות והשימוש ברכב עלייה 

באמצעי תחבורה חליפיים כמו רכיבה השימוש הליכה ברגל ומחייב פעולות לעידוד קיימא -פיתוח ברלפיכך, 
 . כמה שאפשר, של השימוש ברכב פרטיוריסון, עד  ,בתחבורה הציבוריתבאופנים ונסיעה 

 

 סביבה ובאיכות בניידות תומכת - קיימא בת תחבורה מרשת כחלק חניה

 לפתור ניתן חניה במקומות המחסור בעיית את יקרים,  ויותר יותר שהם חניה מקומות ועוד עוד להוסיף במקום כך,
  כגון: ,חניה בצריכת חסכונית שהיא תחבורהב שימוש עידוד כוללים כאלה אמצעים .וחליפיים נוספים באמצעים

 בלעדי או נפרד בנתיב הפועלת, מסילתית ושאינה מסילתית ,)מתע"ן( נוסעים עתירת ציבורית תחבורה מערכת 
 בחיפה, המטרונית כמו (Transit Rapid Bus- BRT) מהירה תחבורה מערכתכ לפחות קילומטרים 6 לאורך
 ; כיוון בכל לשעה 3,000 על עולה בה הנסיעה מקומות היצע אשרו תחתיות, רכבות "קלות", רכבות

 שירות; ומוניות אוטובוסים 

 משותפים רכב כלי (share car;) 

 וקומפקטיים קלים ממונעים רכב כלי; 

 רגלית הליכהו ,אופניים.  
 

 הקיימת והחזויה  השירות רמתת אומצה מדיניות זו על ידי משרד התחבורה, בעקבות בדיק 2000-ה שנות במהלך
במקום לתת מענה לביקוש העולה בד בבד לקידום ופיתוח המתע"ן, והראשיים בארץ.  במטרופולינים הדרכים של

חניה,  מקומות התקנתה בדבר והבני התכנון לתקנות תיקון הוצע, לתוספת מקומות חנייה נוכח רמת המינוע הגוברת
   ת:עקרונו שני על המבוסס

 .ציבורית תחבורה ממוקדי המרחק פי על - דיפרנציאלי תקן
 .ציבוריתבתחבורה  השימוש עידוד לצורך ,תעסוקה באזורי בעיקר  -מוקטן חניה תקן
 
 

מקובלת בעולם בשנים  הוא מגמה -לרכב פרטי  צמצום מקומות חנייהעידוד השימוש בתחבורה ציבורית, דווקא על ידי 
ערים בבריטניה ובקולומביה שבארצות  יתר ברכב פרטי )דוגמתכנגד גודש התנועה ולהרתעה משימוש  האחרונות

 (.  בשוודיה -, וכפי שיודגם להלןהברית
 בו. לחיותוגם נעים )בתנועה( למקום שנעים בו  –זה מחזיר את הרחוב להולכי הרגל, ואת העיר 

 
  ה(חני מקומות התקנת(  והבניה התכנון לתקנות תיקון 26.6.2016ם ביוברוח זו, כפי שנלמדה מהעולם, פורסם 

החניה  עקרונותל הוהתאמת החניה במדיניות השינוי את מבטא  תיקוןה(. ההחני תקנות להלן) 1983 -ג"התשמ
 .בעולם הנהוגים

תחבורה עתירת ל הקמת מערכי הרכבותו הציבורית )תח"צ( התחבורה שיפורבד בבד עם החדשה,  סת הפיתוחתפי לפי
לזרימה טובה יותר  -פיתוח תשתיות להפרדת תנועה בין תח"צ, רכב פרטי מנועי ורכב דו גלגלי ייערך , נוסעים )מתע"ן(

 של התנועה במהירויות השונות וללא הפרעות והתנגשויות.
 

♦       ♦       ♦ 
 

 הקמת תשתיות לאופנים –מערכת התחבורה בת קיימא תפיסת 
 

רצועות נפרדות : רכיבה על אופנים, ולכן הקמת תשתיות לאופנים, ובכלל זהעידוד הפחתת שימוש ברכב מנועי מחייבת 
פועלים לקידום ם שתמריציו תשתיות תומכת רכיבה, אסטרטגיות לעידוד רכיבה, הסברה כוהמשכיות לתנועת אופנים

  , כמו מודל "חניה ירוקה" )קרן חניה(. רכיבה
 

  

http://www.iaa.gov.il/he-IL/airports/BenGurion/Parking/Pages/default.aspx
http://www.iaa.gov.il/he-IL/rashot/projects/Pages/default.aspx
http://www.iaa.gov.il/he-IL/rashot/projects/Pages/default.aspx
http://www.nevo.co.il/Law_Word/law01/044_102.doc
http://www.nevo.co.il/Law_Word/law01/044_102.doc
http://www.nevo.co.il/Law_Word/law01/044_102.doc
http://www.nevo.co.il/Law_Word/law01/044_102.doc
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 ממונעת תנועה הפחתת למען אופנים על רכיבה עידוד

 
רציפות מלבד פתרונות ל, " עלה שהחסמים העיקריים לרכיבה על אופנייםישראל בשביל אופניים"ערכה עמותת מסקר ש

 מתאימים והולמים. מתקני חניהמחסור ב , הםמקום העבודהבהעדר מקלחות  או תשתיות לרכיבה
 

. , מבחינת התניידות בעריםעל פני רכב מנועיתעלה את היתרון היחסי שלהם לאופניים פריסת רשת רכיבה יעילה 
וכניסתו לערים  בוצע במקביל להטלת מגבלות על תנועת הרכב הפרטית כזו אם תשתיתהיה משמעותי במיוחד י היתרון

 ללמוד מתקדימים בעולם.  , כפי שניתן הגדולות

 אופנים תנועת רצועת – רכיבה לעידוד תקדימים

-כאף באופניים מהוות  תיוהתניידוכמו דנמרק והולנד, ה ,של שימוש באופניים חסיתמסורת ארוכה י בעלות במדינות
 .אויר, בכל זמן ובכל מזג מכלל הנסיעות בעיר 20%-30%

של  ללוה הכבמסגרת האורבנית ובמערך התחבור התשתית לאופנייםשילוב דינות אלה מקפידים כבר שנים על במ
 (.8איור  ) העיר

 

 
: הולכי רגל, רוכבי אופניים, אוטובוסים, )מימין לשמאל( רוטרדם ברחובות ונפרדות מובחנות תנועה רצועות: 8איור  

 8.5.2016גם בנתיבי האופנים.  -בלבד זורמת בכיוון אחדבכל נתיב . התנועה BRT רכבים פרטיים ומסלול
 Osnat Rosen Kremer ©צילום: אסנת רוזן קרמר, 

 
העיר, מאפשר לרוכבים לנוע מכל כל לאופניים )שבילים ונתיבים(, על פני ו להולכי רגל -רצועות תנועהרישות כזה של 
מול הולכי  – בהתנגשויות ותאונות ולהסתכןאת עצמם ואחרים בתנאי נסיעה נוחים, מבלי לסכן  וזאת מקום לכל מקום,
 .בדרך זו שהן מיותרות ונמנעות  –רגל או כלי רכב 

 כך הצורך בהפרדה קריטי יותר.  -ככלל: ככל שנפח התנועה המנועית גדול יותר, והמהירות המותרת לרכב גבוהה יותר 
 מהווים איום ממשי על הולכי רגל. אופנים חשמלייםבמיוחד כיום, כאשר ואקטואלי הדבר נכון 

 
 תכנוןמהלך הובילה כפר סבא  ,1970 -כבר בשנות המוכרות בישראל.  להפרדת תנועה יוזמות כאלה, כלל עירוניות,

, '  להפרדת הולכי הרגל מהתנועה הממונעתגריד ירוק'תחבורה שבו משולב מארג ובנייה כולל, על פני העיר כולה, ל
 . (4.12.2008קרמר,  )רוזן קיימא ולטובת בטיחות בדרכים-מערכת תחבורה בת  למען

 

 רכיבה עידודל אסטרטגיות - תקדימים

Umeå הגדולה ביותר בצפון שוודיה. היא 38 הוא תושביה הממוצע גילו צעירה אוניברסיטאית כעיר ידועה( ֹואמֶ )אּו ,
 את עצמה שהשלישה האוכלוסייעם , באירופה המהירה ביותרבעלות הצמיחה  הערים אחתו, שמאוכלס בדלילותבאזור 

תנועה בעיית גודש , מהיר בקצב ממשיכהה הזו הצמיחהמגמת . תושבים 121,000-השנים האחרונות ל  50 תוךב
 אתגרים פרנסיה בפני וה הציבאלכל  - רבור(לזחילה אורבאנית )פואיום  אווירה פגיעה באיכותסכנת , מרכז העיר יכבישב

  .קיימא עירוני בר פיתוחהקשורים ל
 

מקומית  שתחבורהבעיר,  םלשטחים הציבוריי , בשיתוף עם מספר ארגונים, פיתחה תכניתUmeåת עיריי, 2009מאז 
 . התוכנית כוללת יעדים של, מהווה את המפתח להתמודדות מול האיומיםרכיבה על אופנים, הנשענת על קיימא-בת

 זרימת התנועה.פיזור , וראווימזהמים ל תוצמצום פליטהפחתת תנועה ממונעת, 
וכחלק , 2014בירת התרבות האירופית כ עירשהיו מתוכנתים ב לקראת האירועיםביצוע התכנית נכנס לתאוצה 

  - ליד הים הבלטי באירופה ערים שלוש, אחת מבין 2014עיר בירה אירופית בת קיימא ה גם כהמיתוג שלמאמצי מ
 ".הון ירוקשזוהו כמקור ל" – וקופנהגן ריגהעם יחד 

ים, כלומר קילומטר 14.1-ב גדלוו ,הולכי הרגללאופניים ול העירוניים םשביליה פותחו, 2009-2013במהלך השנים 
 ים בשנה.קילומטר 2.8 של בממוצע

 

  

http://www.bike.org.il/
http://www.bike.org.il/
http://safebike.co.il/
http://safebike.co.il/
http://www.oryarok.org.il/webfiles/audio_files/Osnat__KS_green_grid.ppt
http://umea2014.se/en/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=smys5_JakzU
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  ההישג על מקומית וגאווה המטרה עם הזדהות מודעות, העלאת למען – רכיבה ניטור

הצבת יעד להגדלת כמות הרכיבות בעיר על ידי  Umeå-בנעשה  הרכיבה באופנים עידודבד בבד לפיתוח התשתיות, 
מספר  לצורך הזדהות עם הישגי ,גאווה המקומיתבביעד וושיתוף הציבור  ,הנסיעות במכונית(הפחתת )על חשבון 

 .הרכיבות היומי
 מרכז בעיר צומתב םממוק דהאח :הרכיבה העמוסים לאופנייםבשני מסלולי ברומטרים  הציבה Umeå תעירייכך,  שםל
(NYGATAN ו-Rådhusesplanaden,) אוניברסיטהלדרך באופניים להשני לאורך השביל להולכי רגל וו . 

יודע שהוא חוסך  - נספרכל רוכב ש . על פניוחלפו  הםעל אופני וכמה רוכבי אופניים שרכבבזמן אמת  ציגברומטר מכל 
  (.9איור  העיר )מכונית וחניה למכונית בתוך נסיעת 

 

 
 אמת בזמן במקום החולפים אופניים רוכבי מספר את המונה ברומטר :9איור  

"ברומטר" הנתונים עבור  להשוואה (. בנוסף מוצגårובשנים ) (Cyklister idag) יוםאת הנתונים בשמציג במספרים 
ו  NYGATAN(, ואת המדידה מתחילת השנה, בשאיפה להגיע לשיאים חדשים. föregående årהשנה הקודמת )

Rådhusesplanaden . Umeå .שוודיה . 
 22.9.2010,  16:00אחר הצהרים,  שתי תמונות רצף, 

 Osnat Rosen Kremer ©צילום: אסנת רוזן קרמר, 

 

  רכיבה תומכת תשתיות

 
 אך רכיבה, חורף קר, ממושך וקפוא לעומת קיצים חמים וקצרים למדי(מתאפיין ב) ארקטי-סאב הוא Umeå של האקלים

כדי  . השנה ימות כל במשך והכוונה לתמוך בה ,כאשר שבילים רבים עמוסים שלגגם פופולרית  מאוד היא אופניים על
 .בעיר לגלגליםארבע משאבות אוויר  הציבה Umeå תעיריילהקל על הרכיבה, 

 (.10איור  ) .לנכים גלגליםכסאות ו ילדים עגלותוכן , אופנייםגלגלי סוגים שונים של  שרתל היכול כל משאבה
 

נמצא שהצורך הגדול ביותר לחנייתם הוא בכיכר  מקומות חנייה לאופניים. לשם תמיכה ברכיבה יש הקצאה נרחבת של
  .(11, 10איור  ) להוסיפם Umeåשם נעשה מאמץ של עיריית  -במרכז העיר, ובהתאם 
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 ."הדרך על, "המדרכה על, גלגלים למילוי וצינור אוויר משאבת: )מימין( 10איור  
 .הדרך לאורך םילאופני]רק[  חניה)משמאל( : 11איור  

 22.9.2010 , שוודיה. Umeåרחובות  
 Osnat Rosen Kremer ©צילום: אסנת רוזן קרמר, 

 

  רכיבה לקידום פועלים – ירוקה" "חניה תמריצי

 ואת, Umeå -התחבורה הציבורית ב תכניתאת  כללו ,למען עתיד בר קיימא .התחדשות עירוניתל פעולות
להפחית את  במטרה והשקתו (Green Parking Purchase model) "ה ירוקהחנירכישת " של המודל  פיתוח

 .יותרהתנועה ולאפשר שימושי קרקע יעילים 
 

תוך יצירת סביבה וניידות, לניהול מצבי תנועה חכמים עיבוי והרחבה של מרכזי אזורים עירוניים דורשים פתרונות 
 - המקרקעין יבעלו העירונית לחנייה, , החברהUmeåת עיריי שיתוף פעולה מיוחד ביןעירונית אטרקטיבית. לשם כך, 

צמצום נסיעות ה קיימא. מטרתבני עורר דפוסי נסיעה שתגישה חדשה דק ב -( Balticgruppenקבוצת הבלטיות )
 '.'ירוק אלמנט השלמתה בתוספת ו ,חניית הרכישה'ברכב על ידי פיתוח נוסף של המערכת הקיימת " יםעובד

 

 Umeå’s Sustainable Urban Mobility) קיימאעירונית בת ניידות לתכנית  Umeåאימצה  2011בשנת 

Plan- SUMP) .זמינות גבוההב יחד עם הליכה ותחבורה ציבוריתממונע.  בתחבורה ברכב להפחתת התלות ,
 . בעירהנורמה  ותהפוך ועדפתמהבחירה , בכוונה שזו תהיה התפקיד חשוביש בתכנית רכיבה על אופניים ל
 

 . Umeå -ב "מתרכישת חניה קיי"פיתוח של המשך השמה דגש על  התכנית אסטרטגית החניה של
 פתחוללא צורך לבנות ל חניות מחברת החניה העירוניתשטחי לקנות יזמים מערכת זו מאפשרת לבעלי המקרקעין ו

 המחיסכון לבכך אמנם יש . [החניה.)ב( לתקנות 2סעיף ] מודל "קרן למימון חנייה"ל, בדומה בפועלבעצמם  אותם
ללא  ,ת החניה בעירוהרחב תר היעילות ובקרופיווט תנועה ולשימודל לנב מדובראך למעשה צע על ידי היזם, ובשמ

 .העירייהעלות נוספת עבור 
 

צריכים לספק מספר מסוים של מקומות חניה למכוניות על מנת לקבל היתר היו  Umeå ב ים, מפתחי נכסאם עד אז
-הפחית בלמפתחים לת מאפשר Umeå  ',ירוקה'בנייה עבור האתר שלהם. על פי השיטה הייחודית של רכישת חנייה 

השימוש שלהם  והפחתת דייריםההתנהגות הנסיעה של  ינוילש ותמחויבל בתמורה את מקומות החניהאחוזים  40
 .ויותר אחוזים 40-כבמכוניות ב
 

לשני הצדדים. הנכס עצמו מרוויח סימן מסחרי מודרני ותמריצים  win-win" היא מצב של  רכישת חנייה ירוקהמערכת "
 לקדם ניידות עירונית בת קיימא, והעיר מרוויחה מיתרונות הגידול של עיר בת קיימא בעלת תלות מופחתת במכונית.

 
 .Umeåאזור ב תחבורה בעירעבור  1היא בחירה מספר  –רכיבה על אופניים בסופו של דבר, 

 

♦       ♦       ♦ 
 

, (23.6.2016)תיקון מיום  התקנת מקומות חניהבדבר  חדשותה תקנות התכנון והבנייהעקרון זה עומד גם בבסיס 
 "קרן חנייה"האפשרות להשתמש באת  גם( 17.6.2004) 2004 -תיקון משנת תשס"דאז קיימות מה לתקנותפו שהוס
 :  (באדום -התיקון) ניבנו בפועל בחמש השנים שעברוהתקנת מקומות חניה שכבר להשתתפות בלצרכי 

 
לפי על אף האמור בסעיף קטן )א( רשאית ועדה מקומית לפטור מן החובה להתקין מקומות חניה  . )ב(2"

, כולם או מקצתם, משיקולים שבתכנון, סביבה או תחבורה ולחייב מבקש היתר בניה להשתתף תוספת זו
הוקמה קרן, ובלבד  בהתקנתם של אותם מקומות חניה בחניון ציבורי שמחוץ לנכס נושא ההיתר, שלמימונו

או שהוקם בחמש השנים לפני הוצאת היתר הבנייה שהחניון מוקם בתוך עשר שנים ממועד מתן ההיתר 
 "מטרים במרחק אווירי. 350ושהמרחק בין הנכס לבין החניון הציבורי, לא יעלה על 

 

http://www.umea.se/download/18.63e2dc8c1328c8f067e80002990/Cykelbroschyr-ENGwebb.pdf
http://www.eltis.org/discover/case-studies/umeas-green-parking-purchase-model-sweden
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/044_102.htm#Seif7
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/044_102.htm#Seif7
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6323.pdf
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♦       ♦       ♦ 
 
כ ב, חנה וסע   חניה לאופניים -ר 

 
 בעולם כולו. לך וגדלוהשימוש באופניים הההכרה ביתרונו של  ,מאז תחילת שנות האלפיים

 
והקישוריות  , רכבות(BRT)אוטובוסים,  שיפור וחיזוק התחבורה הציבוריתעם  בד בבדובקצה כל דרך צריך חנייה. לכן, 

לרבות חניות , ורכב דו גלגלי אופנייםשל תשתיות למתאים פיתוח רק  הנדרשת בין תשתיות אמצעים אלה לבין עצמם,
 .תנועה רציפות של אמצעיבטיח בכוחו להמתאימות, 

 
 .םהיוני לשימוש בח תנאי הןהתחבורתית  תשתיתכחלק מה חניות לאופניםפתרונות מתאימים ל

 בחניונים, במדרכה השירות ברצועת ,חניה במפרצי הן הציבורי במרחב ביותר והיעילות הנפוצות ,המקובלות החניות
 (12  איור) .‘וכד פתוחים

 
 

 
 30.10.2015 ציריך, אופניים חניית: 12  איור

 Osnat Rosen Kremer ©צילום: אסנת רוזן קרמר, 

 
מקום מוטב ש ,בעיריומיומית  להתניידות להשתמש בהם כאמצעי התחבורהבישראל פנים האו ילעודד את רוכב כדי
 הבאים: ספק מענה לשיקוליםים עבור  חניהה
 
 – "על הדרך" רוכב,ל חניהשל ה ונוחה טובה נגישות א.

המשמשות  –לרבות תחנות בדרך  ,יעד של הרוכבהמוצא וקרבת נקודות הב הוא בעיקר מיקום נכון של החניה לאופניים
 (13איור  ) .הולך רגל או נוסע בתח"צלהחלפת מוד הנסיעה שלו מרוכב ל
 .הפתוחים שטחים הציבורייםשונים ובתחומי הרחובות והציבוריים שימושים בקרבת  כמו כן, חשוב לספק חניות אופנים

חניוני אופניים במוצא   ,, מתקני אופנייםבבניינים חדרי אופניים :לאופניים מתאים ומספקזמין, היצע חניה יש חשיבות ל
 ‘. וכדוביעד 

 
 – חניהבאזור ה וונדליזם גניבהתופעת  מפני טחוןיב. ב

ואפילו לרשת את המקום  , במקום מואר היטביעילה של האופניים נעילהשימוש במתקנים המבטיחים חיוני לאפשר 
 .ולהחנותם באופניים הנכונות והביטחון להשתמש כדי להגביר את ,במצלמות אבטחה

 
 – טובה שירות רמת. ג

)משאבות אויר  אחזקה שרותי, )לוקרים( לציוד אחסנה תאי, יעיל הכוונה שילוט, האוויר מזג פגעי מפני להגנה קירוי
 .'וכד מלתחות, ציוד השכרת שרותי, לגלגלים(

 



14 
 

 
 22.9.2010שוודיה. , Umeå של הרכבת תחנת למבנה מחוץ לאופניים מקורה חנייה :13איור  

 Osnat Rosen Kremer ©צילום: אסנת רוזן קרמר, 

 
בהיתר ב לתקנות החניה(, כי 2)סעיף  התקנת מקומות חניה לאופניים , נקבע בתקנות בדברהנ"לבהתאם גם לשיקולים 

לכל , ובתוספת' ג בחלק , כמפורטבמקום הקרקע שימושי פי על, לאופניים תהנדרשבכמות  החניה מקומות יוקצוהבנייה 
  תובטח גישה נאותה וישירה. כזהמקום חניה 

 אופניים לקשור )אם המתקן מאפשר לאופניים חניה מיתקן יותקן לאופניים חניה מקום בכלהתקנות מחייבות גם כי 
 המהווה סגור בחדר יהיה לאופניים חניה מקום(.  כמו כן, נקבע כי אחד חניה כמקום חושבמ צד כלו, אזי משני צדי

אז עליהם להיות למבנה,  מחוץ לאופניים חניה מקומות התקנתבמקרים בהם מותרת  -או   ;מהמבנה נפרד בלתי חלק
 לתקנות. בתוספת 'ג בחלק אחרת נקבע כן אם אלא - המגרש בתחום

 

 םאופני מות"י"ערל פתרוןו גרוטאות

 להפוך מגרשי חניה למגרש גרוטאות. ם, עלוליאופנייםונחשבים גרוטאות  מרחב הציבורי,בתחומי ה שננטשואופניים 
 . ותברואתימפגע ויזואלי יצירת עד כדי  רושם מבולגןא פעם תופסים מקום, ונותנים להם 

 
 .פעם או פעמיים בשנה העיר במרכז החונים אופנייםעל  עורכת בקרה Umeå תעירייבשוודיה, 

את סוג האופנים, . העירייה מתעדת את המיקום, על מקום וזמן האכיפה הצפויהדבר נעשה באמצעות פרסום מראש 
 באותו המקום כבר הרבה זמן.שהיו אופניים ב מבחינים כך. ותאוסף תמונלהאופניים מצלמת את ו שלדהמספר ה

נדרשים על ידי במשך שלושה חודשים. אם האופניים לא נלקחים ונשמרים  האופנייםו ,משטרהלהרשימה נשלחת 
 .העירייההם הופכים רכוש  –בעליהם 

 
אופנים, מה  1.2הולנד היא המדינה היחידה בעולם שיש בה יותר אופניים מאשר תושבים. על כל אדם יש בממוצע 

א במשך היום בערמות אופנים, של מי שהחנו אותם שגורם בעיה עם איכות המרחב ציבורי בערים הגדולות, שנתפס ומל
 .והלכו לעבודה

 
 זמן חנייתן.משך האופנים ל לאחסון תדרכים קומפקטיומלבד מיזמים של שיתוף אופניים, חשוב כמובן למצוא 

כדי להיפטר ממה שהוגדר כ" אוקיינוסים של אופניים" סביב תחנת הרכבת, הגו את הקונספט (. Utrecht) באוטרכט
 אופניים. 4.000של יותר מ  אחסון, המאפשר (bike-parking-garageאופניים )-חניית-ויצרו עיצוב למוסך

 
 

♦       ♦       ♦ 
 

  םאוטומטיו קונבנציונליים –לאופניים חניה  מתקני
 

לאורח וה סביבגוברת לאיכות  למודעות בתגובה ,נפוצים יותר להיות הופכים אופניים חנית עבור במיוחד שתוכננו חניונים
 טכנולוגיות גם מתקנים מתוחכמים המופעלים על ידי כמו, תקנים מאוד פשוטיםמ לכלול עשויים אלהחניונים . חיים בריא
 . יותר חדישות

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/044_102.htm#Seif15
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/044_102.htm#Seif15
http://www.aps-promote.co.il/he/bikesafe
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הוא פינוי שטח המדרכות  שלהםיתרון מרכזי המשותף לכול המתקנים הוא שהם מספקים לרוכבים נוחות וביטחון, ו
 .לטובת תנועת הולכי הרגל

 רגיל חניה מתקן

עשויים להיות  המתקנים בזמן שאינם בשימוש. ולעתים אף כיסויים ונעילתם  םחניה לאופניים משמש להעמדתמתקן 
, ולעתים בניין לקיר בצמודלמדרכה או לרצפת משטח, מונחים על הקרקע באופן חופשי, או להיות מעוגנים אל הקרקע, 

 קומתיים.  - או תלת - הם דו
חניית אופניים בעמידה או בתלייה ונעילת שילדת האופניים  או גלגל אחד שלהם  פשוט, זול ובטוח, מאפשר מתקן

 .לפחות, במנעול
. יותר יקרות הן , אךהאופניים על טובה הגנה תנותנו -( תחת פיקוח מצלמות, למשל) שמורותאו  נעולות ,חניות מוגנות
 . “לוקרים“בניתנת  האופניים עלהגנה מלאה 

  "חכם"  אוטומטי  - מכאני חניה מתקן

 .חלקית או מלאה ניתאמכ בתמיכה המסתייעים חניה הם מתקני נייםאמכ חנייה מתקני
 

 אופנייםזוגות אחסון מהיר ובטיחותי למאות  יםמאפשר ,רובוטיים אוטומטיים לאופניים באמצעות התקני חנייה
  מתחת לקרקע./או על ומ -, במעין מגדל()סטנדרטים

להטעין אופניים חשמליות במהלך זמן  מתאפשראחסון כזה מבטיח מפני מוונדליזם וגניבה, ובמתקנים מסוימים אף 
 . חניהה
 

 .משרדיםבנייני ו כזיות, אוניברסיטאות, מרכזי עריםלתחנות רכבת מרפתרון כזה הוא יעיל במיוחד 
רחבי במיליון רוכבי אופניים, ולכן בעיה להקצות שטחי חניה לאופניים  9בערים כמו טוקיו, יפן, שבה יש הוא מקובל 

זוגות   עם קיבולות של מאותכאלה חכמות  תת קרקעיות חניהמערכות במרכזי תחבורה מקימים  ,בין השאר. עירה
  אופניים.

  https://www.youtube.com/watch?v=pcZSU40RBrg סרטו המדגים חניה כזו, ביפן, בקישור: 
 
 

♦       ♦       ♦ 
 

 למכוניות "חכמים"חניה  מתקני
 

יש חשיבות וערך רב לסידור הרכבים בחניה בצורה קומפקטית, המאפשרת  -כאשר מכונית תופסת שטח רב ויקר, 
 "חלק", להכנסה של המכונית והוצאתה ללא חסמים ומגבלות.  תפעול

או  מכפילי חניהכמו , לרבות מתקנים חניהשל מתקני והאחזקה חשיבות רבה לתקינות ובטיחות התפעול יש בנוסף,  
 .מעליות רכבו מתקני חניה אוטומטיים וחצי אוטומטיים ,מכאניים שי חניהימשל

 .חשמל הפסקת למקרה של ,לאספקת חשמל גנרטור יותקן מכאניים  חניה מתקניעם  מבנהבכלל זה, חשוב שב
 

כבר , כאשר למען התחדשות עירוניתיכולים להוות פתרון יעיל   –ככל שיהיו ומשוכללים מורכבים –מתקני החניה 
  .אין או מוצו אפשריות חניה אחרות

 

 טורית חניה תקינות

 מהשטח: חניות בטור, או חניה כפולה. יםבכל מקום בו יש מצוקת חנייה מאלתרים פתרונות חניה פרטיזני
שיוכל לשחרר את המכונית הפנימית  כדיהעורפית, ו לחניה חופשית מאפשרת גישה לא הקדמית החניה ,במקרים כאלה

נדרש תיאום בין  - ומקרים הפרטייםלסדרן,  הרכב מפתחות נדרשים להשאיר את –במקומות ציבוריים  שנחסמה,
 הרכב תלצורך הזז מספיק תמרון מרחבמחייבת  ,טורית חניהבכל מקרה,  השותפים לחנייה, למשל שני בני משפחה.

 .האחורי הרכב והוצאת הקדמי
 לשתי מכוניותחניה טורית ית המשפט קבע שבכ"יותר" מחניה אחת חניות בטור, הפכו עם הזמן למשהו ש"נמכר" אף ש

  חניות. לשתי, ולא החנימקומות  1.5 -עוקבות היא שוות ערך רק ל
בלי לגרוע מהעצמאות של הרכבים שטח  מרבי שלהגיע לניצול לכיום ניתן  ,טכנולוגיים באמצעות פיתוחים ,בכל זאת

 החונים בו. 
 

 נייםאמכ חניה מתקני תקינות

 
 שבתוכה –של מכונית מכאנית "אחסנה" פתרונות , השיקולים ב)לעיל( וטומטיים לאופנייםחניונים רובוטיים אלהבדיל מ
  .למטען ולנוסעים, הנוגעים אמורה להתחשב בשיקולים נוספים  - אנשים בנוסף לנהג גם מוסעים

מגירת חניה  מעין ילדים במכוניות כדי להבין שאם מכונית "מוכנסת" ל לאחרונה את המקרים בהם נשכחו די אם נבחן
 חנייה כזו עלולה להסתיים באסון.  – בתוכהנשכח מה מי או או יכול לבדוק איש לא יודע ו

איור  "חושבים חיים" )בקמפיין  לאחרונה יצאו  והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים והבטיחות בדרכים משרד התחבורה
 הדבר על אחת כמה וכמה נכון לחנייה במתקנים. .(22.6.2016) מניעת שכחת ילדים ברכב בחודשי הקיץל  (14
"תזכורת ילד באנר , ובמקום בולט של הנייד, החלה לשלב במסך הראשי –חניה אפליקציית ה -( +Pango) +פנגו

להוסיף תזכורת לבדוק את הרכב כשמגיעים ליעד )מתחילת אוגוסט ( מאפשרת wazeווייז ) אפליקציית הניווטברכב", ו
2016.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pcZSU40RBrg
http://www.aps-promote.co.il/he/parklifts
http://www.aps-promote.co.il/he/parklifts
http://www.rsa.gov.il/chadartikshoret/chadashot/Pages/RECEV0514-2201.aspx
http://www.rsa.gov.il/chadartikshoret/chadashot/Pages/RECEV0514-2201.aspx
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 .חונה ברכב ילדים שכחת למניעת קמפיין כרזת -" חיים חושבים": 14איור  

 .2016יוני  .משרד התחבורה והבטיחות בדרכים והרשות הלאומית לבטיחות בדרכיםבאדיבות  

 
 . שונות ומגוונות"אחסנת" מכוניות בשיטות בעיות חניה לפתרון מתן מותאמים לחנייה תקנים למ

 ניצול השטח למספר מרבי של מכוניות. -ומטרתם 
ציוד חנייה מכני של בדבר  ,5437ת"י   ,ראלידרישות התקן הישמכאנית של מכוניות  אמורים לעמוד בחניה מתקנים לה

עליהם לכן, . הקמה ואישור לשימוש ,ן, ייצורכֶ ותאימות אלקטרומגנטית עבור שלבים של תֶ  , בטיחותדרישות ל - כלי רכב
 .מטעם משרד העבודה והרווחה הישראלי בתום התקנתם על ידי מהנדס מוסמך להיבדק

 מכאניים חניה מכפילי

מיועדים ( אחד חניה תא רכב בשטח כלי 3 או 2 לאחסן מאפשרים(או לשילוש חניה  ם נפוצים להכפלת חניהמתקני
 או מגרש חניה. בצורה "חופשית" בחניוןהצבה או ל פיר התקנה בתוךל

 – פיר בתוךחניה הכפלת מתקני 

  זו בזושל כל אחת מן המכוניות החונות על גבי המתקן ללא תלות  הכנסה והוצאהמאפשרים; 

 בתוכם; לסידור המכוניותהאפשריות ות שונות תצורנבדלים ב 

 המכוניות משקל  ן,לתקרת ומרווח בין רצפתההנדרש עבורם,  פירעומק ה בנתונים הפיזיים הנדרשים: נבדלים
 ;שימושהמיועד ל

 פיר.בהתאם לעומק ה, מ'  2.0-כ לגובה של מאפשרים החניית מכוניות עד 
 

 – (15איור  ) בחנייההכפלה מוצבים מתקני 

 שמעליה; המשטחה על ת החונמכונילפני הוצאת  ההתחתונ הבקומ הת החונמחייבים הוצאת מכוני 

  מאפשר לעמוד בדרישות היצרן;בחניונים אשר גובהם בשטח פתוח או ניתנים להתקנה 

  (;מטר 2.0-כועד  1.5 סטנדרטי )ביןבגובה מאפשרים החניית מכוניות 

 ים שונים, לפי היצרן. מיועדים למכוניות במשקל 

 
 מתקן החניה מאפשר ניצול מרבי של שטח החצר. -יתרון בולט
 עלולים לגרום לאי נוחות לדיירי הקומות הנמוכות בבניין.ו מהווים מפגע חזותי, -חסרון בולט

 

https://portal.sii.org.il/heb/standardization/teken/?tid=E3DEB527-01D2-4ED9-A557-EDDB6A4B3AD4
https://portal.sii.org.il/heb/standardization/teken/?tid=E3DEB527-01D2-4ED9-A557-EDDB6A4B3AD4
https://portal.sii.org.il/heb/standardization/teken/?tid=E3DEB527-01D2-4ED9-A557-EDDB6A4B3AD4
http://www.aps-promote.co.il/he/parklifts
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 1.7.2016, חיפה, ם"מת, חנייה כפילימ :15איור  

 Osnat Rosen Kremer ©צילום: אסנת רוזן קרמר, 

 

  אוטומטיים חציו אוטומטיים חניה מתקני

משטחי , נעות או מסתובבות פלטות חניה :כמו ,וון טכנולוגיותגמשלבים מ ,החצי אוטומטייםהאוטומטיים ומתקני החניה 
 .ועודמעלית נשיאה  ,נעים ת רכבנשיא

 להתקנה בפיר או להצבה בשטח; גם הם מתאימים 

 בצורה יעילה וקומפקטיתהחנייה בהם היא במספר קמות, ובמספר שורות של חניה ,; 

 )מתקנים כאלה נחשבים "חכמים" )אינטליגנטים; 

 של מהם ויציאה  לחניה בתוכם כניסה אוטומציה מלאה, ולכן מאפשרים מתקניםכך ה -ככל שהם חכמים יתר
 .ללא כל תלות האחת בשנייהמתבצעת המכוניות 

 

  רכב מעליות

 ".בזבוזעד כדי "אפס  .מאפשר חיסכון ניכר במקום -אוטומטיים נוספים  חניהעם פתרונות רכב למעליות שילוב 
 

בין  רמפותהקצאת מקום לללא צורך בבתוך פיר אנכי,  ו,רכב על נוסעיהשינוע כלי את מאפשרות  כאלהמעליות 
  ו/או הקומות.המפלסים  
  הכניסה. קומתחניה מעל או מתחת לה מפלסיבמהירות ובנוחות ל מועבר ל יושביועכלי הרכב 

עם זאת, יש לקחת בחשבון זמן המתנה למעלית )אם היא בודדת(, הדורש מקום מספיק להמתנת רכבים ממתינים 
 .לכניסה

 
מעליות: דרישות בטיחות לבנייה , בדבר 2481הישראלי למעליות ת"י תקן ה לעמוד בדרישות מעליות הרכב על 

 ו.מותקנות בהתאם ללהיות ו, דרישות יסוד -ולהתקנה

  עירונית התחדשות למען החניה מתקני

, בהם והתחדשות עירונית 38תמ"א לפרויקטים במסגרת להתאים  עשוייםות החניה במתקני חניה אוטומטיים פתרונ
  .יש "להסתדר" עם שטח קיים ומצומצם לחנייה

 .שטח מצומצם בין קו בנין לקו מגרש רק לדוגמה: למקרים בהם נותר לחנייה
 
 

♦       ♦       ♦ 
 

 ת רכב חשמליניטעל חניהשירותי 
 

שמקטינה , בה נעשה שימוש 'ירוקה'הלי רכב חשמליים, בשל הטכנולוגיה ציבורית בכמודעות ותמיכה קיימת  בישראל
 .מזהם התלות בדלק נוזלי את 

https://portal.sii.org.il/heb/standardization/teken/?tid=0a3f4204-1fee-4324-bf8a-73c016b4ede3
https://portal.sii.org.il/heb/standardization/teken/?tid=0a3f4204-1fee-4324-bf8a-73c016b4ede3
https://portal.sii.org.il/heb/standardization/teken/?tid=0a3f4204-1fee-4324-bf8a-73c016b4ede3
http://bonim.pnim.gov.il/Chapter/Pages/Earthquake.aspx
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, 2008הראשונה להכריז על יישום המהלך להינתקות מהתלות בנפט בתחילת שנת מדינת ישראל הייתה ן, אין פלא שלכ
, שהציעה ה רחבהסומתן שירותי דרך בפרי לכלי רכב חשמלייםלטעינת  יתמיזם להקמת תשתיות תפעולל ונרתמה
בישראל  נמסרו 2013ועד אפריל שנת  2011משנת  .(Better Place)ס בטר פלייחברת  -החלוצה לנושא זה בשעתה

 . רכבים חשמליים 988
 

מסתבר שעם הזמן, ובמיוחד בתנאי גודש בדרכים, הסוללות דועכות מאבדות את מחצית הקיבולת שלהן, ולכן טווח 
ק"מ בנהיגה רגועה  140כל ק"מ( יורד בהתאם, והן דורשות הטענות תכופות יותר:  185הנסיעה הריאלי שלהן )עד 

 בנהיגה מאומצת. 110ומדי 
 
, בעליהםהפרטיים של  מקומות החניהארצית: בה סבפריהותקנו  החשמליים לי הרכבכלסוללות  עמדות טעינה 1800-כ

 . האלה עמדותה מהותלאך נראה שעדיין אין בציבור מודעות , ילוי, אזורי תעסוקה ועודמרכזי ב, בחניונים
על ידי מכוניות רגילות נתפסים המוקצים להן לטעינה בחניונים  המקומותלא פעם  ,חשמליתסע במכונית וגם אם מישהו נ

 לנכים.המיועדת  תופעת תפיסת חניהל בדומהממש  (,16איור  )

 

 
 14.9.2011 , תל אביב. Tower Eco בית, (Better place)", פלייס בטר" חשמליות למכוניות חנייה :16איור  

 Osnat Rosen Kremer ©צילום: אסנת רוזן קרמר, 

 

♦       ♦       ♦ 
 

 2016 בישראלרביזיה לתקנות החניה 
 

להקצות  מתכנן ובונההנחיות משרד התחבורה מחייבים כל , חוק התכנון והבנייה ו1983תקנות התכנון והבנייה משנת 
רכב שונים לכלי  חניהמספר היחידות ושטחן. תקנות אלה קובעות מהי משבצת לשימושים בבניין, לפי  חניהמקומות 

 .(ולסוגי בניינים שונים )דירות, משרדים, מרכולים בתי קולנוע וכיו"ב
 החניות.תקנות תוקנו ועודכנו  -לאחר למעלה משלושים שנה  –לפני כחודש 

 שדגוה את לצמצם מנת על זאת וכל ,בעולם וגיםהנה לעקרונות הוהתאמת ה,החני במדיניותי השינו את מבטא תיקוןה
, בפקקיםממושכת   המעמיד הנובע עבודהשל  שעות בזבוזוע למנ, ציבוריתה בתחבורה השימושאת  , לעודדבכבישים

 .בכבישיםשל מכוניות ממונעות  הרב העומס בשל הנוצר והסביבה האוויר זיהום צמצום :הכול ומעל
 

 )תיקון(, חניה( מקומות )התקנת והבנייה התכנון תקנות --התקנות החדשות   – ציבוריתכדי לעודד נסיעה בתחבורה 
  .ופניים לבין מערך התחבורה הציבורית וההסעה ההמוניתבין מערך הא ההדוק יותמסדירות קישור -  2016-התשע"ו

, חניה, וקובעות עקרונות לקביעת מיקום וביצוע אזור המקומות חניה נוחים ונגישים לרכב דו גלגליהקצאת הן מחייבות 
 .לאופניים חניהתקן , ומידות נדרשות

  
שימוש ברכב דו גלגלי, עידוד באמצעות  ,במרכזי הערים כלי רכבמלראשונה, מתוך מטרה לצמצם את זיהום האוויר 

בתקנות התעבורה התשכ"א  םכהגדרת) ולאופנועיםלאופניים  חניהמקומות נקבעה במסגרת התקנות החובה לסמן 
לפי מידת  חניהלרישוי ולבנייה רשאית להוסיף מקומות  ועדה מקומית על פי מפתח מוגדר. בנוסף לכך, כל , (1961 –

 ם בתחומה.השימוש ברכבים דו גלגליי
 
 

http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=NJMnHypr%2bUlnmBdFFCkF9cl1WxpWKQAQ5eW0XUgy4vc%3d
http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=NJMnHypr%2bUlnmBdFFCkF9cl1WxpWKQAQ5eW0XUgy4vc%3d


19 
 

 
 30.10.2015, שוויץ, ציריך, קטנועים חניית: 17איור  

 Osnat Rosen Kremer ©צילום: אסנת רוזן קרמר, 

 
בבניינים חדשים שייבנו  מקומות חניההדרישה להפחתת באמצעות  מקודם גם עידוד הנסיעה בתחבורה ציבורית

 (.בבניינים הקיימים חניהשינוי מקומות ה )ללא תחבורה להסעת המוניםת ובאזורים הסמוכים למערכ
 :מצירי תחבורה להסעת המונים האזור על פי המרחק קבע במקרים אלהנ מספר מקומות החניה הנדרשים

 'מ' מציר מערכת תחבורה להסעת ההמונים. 300מרחק אווירי של  -אזור א 

 'מערכת תחבורה להסעת ההמונים.מ' מציר  300-600מרחק אווירי שבין  -אזור ב 

 'כל שאר היישוב. -אזור ג 
 

באופן הדרגתי, כאשר ההוראות המלאות הקבועות בתקנות יחולו רק עם , 23.7.16 החל מיום נכנסו לתוקףהתקנות 
מערכת מסילתית ושאינה מסילתית,  הפועלת בנתיב  נפרד   - (מתע"ן) תחבורה ציבורית עתירת נוסעיםהפעלת מערכת 

 נוסעים לפחות בכל כלי תחבורה; 100קילומטרים לפחות, ובעלת קיבולת של  6או בלעדי לאורך 
בישובים בצפון ובדרום בהם אין תכנית למערכת תחבורה להסעת המונים ניתנה בידי הוועדה המקומית האפשרות 

 .שנקבעו בתקנות חניהת על מקומו 25%להוסיף עוד 
 

 גלגליים תלתו דו לטובת הסדרה בסימן – חניות וביצוע לתכנון והנחיות תקנים ,תקנות

 
לשטח  המקומות הנדרשים בהתאםנותנים לרוב כללי חישוב של , הקצאת מקומות חניה מינימלייםתקנות ותקנים בדבר 

 חניהב או טוריים, מקבילים :חנייההמקומות סוג  עבור גם יםנקבעכללים . וכיו"ב הדירות בבניין מספרל ,בחנות הרצפה
 . ממנו מסוים קטעב או במגרש להחנות אמוריםש הרכבים סוגי מה תלוי , אלכסונית

 

  קובעות תקני חניה, לרבות תקן תקנות ה - 1983 -תקנות התכנון והבנייה )התקנת מקומות חניה( התשמ"ג
 .לשימושי קרקע מעורבים, יחס לתכניות מתאר ומפורטות ותקנות בדבר חניונים ציבוריים

 

  התקנת סידורים מיוחדים  – ', חלק ח1976-תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, תשל"ו
 תקנות הקובעות, בין היתר, הוראות לחניות נגישות במבני ציבור. - לנכים בבניין ציבורי

 

 פרק ב': נגישות  1ק ח'תוספת שנייה, חל 1970 -תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, תש"ל
 תקנות הקובעות, בין היתר, הוראות לחניות נגישות במבני מגורים. - בנייני מגורים

 

  תקן ישראלי הקובע, בין היתר, תקנות לחניות נגישות. - 1918ת"י 
 

  משרד התחבורה הנחיות  -, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים תכנון חניונים - ד'הנחיות לתכנון חניה פרק
 .2000ההנחיות פורסמו בשנת  .למרכיבים הגיאומטריים של חניונים

 
 

  הנחיות משרד  - ורה והבטיחות בדרכיםמתקנים מכניים בחניונים, משרד התחב  --ה'הנחיות לתכנון חניה פרק
התחבורה הסוקרות ומסווגות מתקנים מכניים בחניונים, מגדירות מידות לחניות במתקנים המכניים והנחיות 

 .2008ההנחיות פורסמו בשנת . מתקנים בייעודי קרקע שונים

https://www.nevo.co.il/law_word/Law01/044_102.doc
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/044_046.htm#med24
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/044_046.htm#med24
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/044_046.htm#med24
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/044_046.htm#med25
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/044_046.htm#med25
http://index.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/MercazHameidaLenegishut/HakikatNegishut/HukimTakanotUtkanim/Pages/TkanimYisraelim.aspx
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PLANNING/parking.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PLANNING/parkingE.pdf
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  ,'מסמך  -( 2012)נובמבר  מדריך הנחיות לתכנון חניה מתחת לשטחים ציבוריים עירונייםנעמה מליס ואח
 .מנהל התכנון שקובע מדיניות והנחיות תכנון חניה מתחת לשטחים ציבוריים עירוניים

 

 )חוקי עזר עירוניים )העמדת רכב וחנייתו. 
 

  של ועדה מקומית לתכנון ובנייה –הנחיות מרחביות. 
 

 תיקון התקנות )התקנת מוקמות ב האמור את ולהשלים נועדו לפרט- הנחיות בנושא התקנת מקומות חניה
( בדבר התנאים להסדרת פתרונות חניה, האמור בתכניות סטטוטוריות, בהנחיות, בתקנים, בהחלטות חניה

 .וועדות תכנון ובמסמכי הנחיות ומדיניות
 

♦       ♦       ♦ 

 

 שיקולים סביבתיים - חניהל פתוחפיתוח שטח 
 

 חום.וליצירת איי  זיהום מיםלנוטים להיות מקורות  םוסלולי פתוחיםחניונים 

 בחניונים הנגר במי טיפול

  למי נגר עירוני )בהפחתה של האידוי(.  הופךעל המשטחים האטומים הנרחבים בחניונים  יורדה כמעט כל הגשם
ותר מזה: וי .להמלחת מי התהום באזורי החופיםלכן , וגשםה ילמניעת אגירת מ םבסביבה עירונית גורשטח כזה פיתוח 
 , למי תהום.נחלים, בארות יבשותל מגיעומשם  ביוב,המי ישירות לתוך  דרכואת החניונים מוצא רצפת מ זיהום

 
 :מחניוניםנגר הבמי  לפיתוח שיטפ נדרש לכן

  נהיגה בטוחהולטובת  הצפות, למניעת - רגֶ נֶ את הביעילות לתעל ולאסוף  , כדייםהמגרשלשפע את. 

 כלי רכבב םמקורמהחומרים המזהמים ש עירונייםהבאזורים  התהום זיהום מי למצוא פתרונות למניעת, 
 חניוניםה שמשמשים לאיטוםאספלט ופחם , )דלק, סולר, שמן מנוער גֶ קרקע או מתערבבים במי הנֶ בנספגים ה

 .(וכד'

  לזהם את  השל דבר עלולאשר בסופו  ,מקורות משמעותיים של אשפהב( תחזוקה ותפעולבאופן שוטף )לטפל
 .והמים תיעול המיםנתיבי 

 החדרה. מתקני לאתרי טיפול ו רגֶ הנֶ אפשר את הובלת מי ל 

 אחריםושטחים מרוצפים למשטחי מגרשי החניה  להשתמש בחיפויים מחלחלים. 

 '(.18איור  ) המים מן מזהמיםהוסינון ראשוני של  לספיגהצמחים  מנצלותאשר  ,להרבות מערכות 'ירוקות 

  לתיעול עוצמות הצפויותלאיכות המים ול, הנֶֶגרממדי הרצועות והתעלות לנפחי להתאים את. 
 

 
 . אנגליה, חניה משטח של - ומסן סופג - ירוק חיפוי פריט: 18איור  

טירת דרוגו, .  /The National Trust . https://www.nationaltrust.org.ukשיקום סביבה של פרויקט שימור ו
 Castle Drogo, Devon, England .24.9.2012אנגליה. 

 Osnat Rosen Kremer ©צילום: אסנת רוזן קרמר, 

  

http://www.moin.gov.il/SubjectDocuments/Underground_Parking_Manual_For_Urban_Public_Places_Print.pdf
http://iplan.gov.il/Mechozi/telaviv/Documents/parking.pdf
http://iplan.gov.il/Mechozi/telaviv/Documents/parking2.pdf
http://iplan.gov.il/Mechozi/telaviv/Documents/parking2.pdf
http://iplan.gov.il/Mechozi/telaviv/Documents/parking2.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A9%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A9%D7%9D
https://www.nationaltrust.org.uk/
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  בחניונים חום באיי טיפול

  ,השמש אנרגייתמעין מלכודת ל םוויהומ, העיר שנוצרים על ידי בנייני, החללים האורבניים הסגוריםשל בראשית 
 ,שחורותת לֹולּוסְ  מדרכות (, כמו5-10%) יםלִ לּושטחים סְ חום נמוך ממת שיעור החזר. חום של יתר הצטברותו

   .ביותר טמפרטורות חמות - ופירוש

 זה קורה בגללעודף יובש -לחילופיןו ,יאידו באמצעות השמש חום להפגת זמינה לחותמחסור ב שנית, בשל . 
 למים. אטומים הם, שוהבנייה הריצוף חומריבנמוכה  לחות תכולת

 
 בהתחשב בשמש:  חניוניםולפתח שטחי  מתאימים, גמרחומרי ב למניעת היווצרות איי החום, יש לבחור

 יותר גבוה -צמחיות  מגוון של שונים וסוגים קרקעות -משטחים טבעיים  עבור החזרה ערכי, יםלִ לּוסְ  לעומת משטחים
 . יותר, ולכן הם עדיפים לשימוש קרירות טמפרטורות ופירוש( , 5-45%)

בקיץ. עם זאת, יש לקחת  מוצלות חניות לספק כדי עצים נטיעת ובעיקר בחניונים, גינון מינימום גם עוזר רבים באזורים
 אחזקת החניונים. ניקוי של הנוספת העלות נטל בגלל הדבר מהווהבחשבון כי 

 
 

♦       ♦       ♦ 
 

 והתמצאות בחניון מציאת חניה
 

, הם מתסכלים לנהגלבסוף,  הוא חונה -אחרי סיבובים רבים  –או היכן  ,מנועי החיפושים אחר מקום חניה פנוי לרכב
 בבחירת אפשרויות מרכזי תפקיד ממלאת אף של החניה העלות. בעולם גדולה עיר בכל כמעט יקרה היא עצמה והחניה

  של כל נסיעה. התחבורה, בתחום שאינו "מעל לאפשרות הכיס"
 אינטראקציות, כלכלית פעילות יעילות על)לרעה?( ה משפיערב, ו זמןגוזלת לא פעם  אשר משימה הואכזה  חיפוש

  . הסביבה בריאות ועל, חברתיות
 . חכמות בערים ניידות של יעיל ניהול להשיג מנת על הזה לנושא לב לשים חייביםם מתכננילכן, 

 

 בחניון פנויים למקומות הכוונה כתמער - "חכמה" היחני

 הדרכים סקת במספר, שעוכבעייה קלאסיתהיא ידועה  קומבינטוריקהחיפוש החנייה מעסיק תחומים רבים, ואפילו ב
המקום המועדף ואם כאשר , מביניהם יש מקום מועדף נהגמקומות, כאשר לכל  n בתוך מכוניות n ץובילש האפשריות

 .ייאלץ לעזוב הוא תפוס, על הנהג שלה
 ,Abidi et al)אופטימלי  לפתרון (hybrid genetic algorithmsהיברידיים ) גנטיים אלגוריתמים מציעים מחקרים רבים

 .שיתמוך בחניות "חכמות" (2015
 

 משתמשים בחניונים -שלהם  החוויה ולשיפור, שלהם הרכב כלי לאיחזור פנויים, חניה מקומות למצוא לנהגים לעזור כדי
, חיישנים, משתנה תאורה האמצעים כוללים. מידע באמצעות מערכות חניה", ל"הנחיית טכנולוגיות במגוון המודרניים

 .הנייד בטלפוןשימוש ואף ( indoor positioning system -IPS) פנימית מיקום מערכת
 

קניונים הגדולים מותקנת ב והכוונה אליה פנויה בחניון חניהלאיתור מהיר של  -" אדום/ירוק" - ההכוונה מערכותלדוגמה, 
תקווה, הגרנד -קניון רמת אביב, קניון אבנת בפתח, קניון עופר )גרנד קניון( בחיפה  ,אביב-קניון עזריאלי בתל מו:בארץ, כ

 שבע.-קניון בבאר
מסמנת אם הוא פנוי או תפוס, ו חניהמקום המותקנים מעל כל סוניים -אולטראחיישנים אמצעות מזהה ב מערכתה

 ,(19איור  ) תפוס. חניהמקום  –מקום פנוי, ובצבע אדום  -בצבע ירוק  (LED) בתאורת לד
 

 
  .11.8.2015, שבע בבאר קניון הגרנד בחניון, אדום אור או ירוק אור ידי על פנויים חנייה למקומות הכוונה :19איור  

 Osnat Rosen Kremer ©צילום: אסנת רוזן קרמר, 
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 בחניון פנויים מקומות זמנתהל מערכת

, אוטומטי באופן ארוך לטווח חניה למצוא לנהגים לסייע כדי נוצרו באינטרנט להזמנת חניהספקי שירות של  תוטכנולוגי
 בזמן מלאהבדיקה  ניהול בטכנולוגית מדובר. מראש חניה מקומות שמזמינים מי עבור משמעותי חיסכון מעניקות גםהן ו

 .התעופה משדה ומרחק מחיר: לפיממוינים אשר , זמינות עם חניונים לתצוגת אמת
 משטחים מרוצפים תורמים להיווצרות איי חום בשתי דרכים:

 
 חניון הזמנת לשירותיהם בדומה לטווח ארוך חניות של ההזמנה עבור שירותים מתןל ניידיםלטלפונים  יישומיםגם  ישנם

 פנייה,-אחר-השל צעד אחר צעד או פניימפות  גםיש  ארוך לטווח חניהשל  אפליקציות למספר. במצטבר או באינטרנט
 .החניה מגרש את לאתר כדי
 

 ?חנית היכן

ות מספור קומאו זיהוי "כתובות" ברור: של מיפוי, ניווט בעזרת על ידי  התמצאות בחנייה נעשיתבצורתה המסורתית, 
. בנוסף, הבדלת אזורי חניה שמות שכונות, רחובות ומספרי בתיםציון כמו ממש  –ותאי חניות, של כינוי אזורים בשמות 

 תורמת לזיכרון החזותי. - ם שוניםיבצבענפרדים או קומות 
 

ניתן לסמן את המיקום במפה. אך כיום ניתן להיעזר כמובן במערכות  - כדי לא לאבד את המכונית ולזכור היכן הוחנתה
 מתוחכמות יותר:

 חיצוניים בחניונים ,GPS את  אוטומטי שומרות באופןש החניה הרכב. יש אפליקציות מיקום את ר לזכורעוז
 . רכבה של Bluetooth-ה חיבור עם תקשורת מנתק סמארטפון כאשר המכונית, המיקום ברגע שמכבים את

 את חתימת ה להקליט אפשרות יש ,מקורים בחניונים- Wi-Fi (גישה נקודות מספר שנצפה עבור האות חוזק 
 .רכב של המיקום את כדי לזכור( לזיהוי

 

♦       ♦       ♦ 
 

 
 .8.5.2016טרדם, רו (פרסום) גג על  מוצלחת לא חניה לאחר BMW". בשמים זה" חניה: 20איור  

 Osnat Rosen Kremer ©צילום: אסנת רוזן קרמר, 

 

 
 התחבורה שלנו, המסלול שלנו,שמתאימה לנו מבחינת כלי   -- חניהונברך במציאת 

 בקלות ובמהרה.  --העיתוי בו היא פנויה עבורנו,...והעלות שלה שלה, הפיזי מבחינת המבנה 

 
 אם רק מתכננים ובונים מראש ונכון. -זה לא בשמים  -מציאת חניה 

 
 

♦       ♦       ♦ 
 

 
 

 , מינהל התכנון.מנהלת האגף לפיתוח הליכי רישוי, אדריכלית ומתכננת ערים ואזורים, רד"ר אסנת רוזן קרמ      *
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