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חניונים ציבוריים  

MAAS-בעולם ה



אסטרטגיה לחניונים ציבוריים  

Parking Management  

MaaS-החזון

-המטרה



The Future of Parking
BPA – British parking association  



תמחור  -ניהול ביקושים בחניה



תמחור בארץ ובעולם

(כחול לבן)מחיר שפת הרחוב חניונים ציבוריים

תפוסה בזמן הנחת תושבהגבלת שעותמחיר יומי

אמת  

אופן תשלום  

שעה/₪ 12-16בין תל אביב

תעריף  /יומי חד פעמי

24₪–לילה 

בכל חניון  50-70%אין

חניה חינם בשעות  

הלילה בחניון הקרוב  

לבית  

ניתן לשלם גם  חלקי

/  פנגובאפליקציות 

סלופארק

.לילה חינם. שעה ביום/6.3₪

50%הנחה של : תושב

שעה/2.25$: חניון פתוחסן פרנסיסקו

משתנה לפי  : חניון סגור

שעה/2-5$. השעה ביום

מוגבל  

לשעתיים

אין הגבלה

,  ניתןאין

באפליקציה

אין אפשרות  

באפליקציה

SF-Park ,  מחיר משתנה לפי ביקוש

לשעה/0.5-7$, החניה

ערב ולפי  , צהריים, משתנה לפי בוקרניתן לשלם באפליקציהחלקי--שעה/3-10$סיאטל 

שעה/0.5-4.5$בין . האזור



on/off street–ניהול ביקושים בחניה 

מחיר  )לבן -תמחור כחול
(מינימום במקום מקסימום

וביטול שורות חניה 
שבילי  /צ"נתלטובת )

(אופניים

פחות חנייה

on street

יותר חניות

off street

Park-once-and-walk





shared parking-ניהול ביקושים בחנייה

•Shared parking   מאפשרת זמינות של מקומות חניה באמצעות שיתוף
ציבורי-פעולה פרטי

, הדרך הנפוצה ביותר היא באמצעות הסכם בין בעלי חניה פרטית לעירייה•
הופכים  ( הנמצאת בשימוש רק בשעות מסוימות)שבו בעלי החניה הפרטית 

אותה לחנייה ציבורית בשאר הזמן

מאפשר לעירייה להכיל מדיניות חנייה עירונית כוללת גם על חניות שלא  •
בבעלותה

Private and Public parking- Not private policy



מהנעשה בעולם

Sacramento, California
חניונים בבעלות  21לעירייה היו הסכמים עם , 2015נכון ל•

פרטית

 Sharedמקומות חנייה בהסכמי 10,000בעיר יש •
parking מקומות חנייה בבעלותה7,000ועוד

:ישנם שני סוגי הסכמי חנייה•

העיר אוכפת את המגרש ומכילה את  –אכיפה בלבד 1.

המדיניות העירונית

.  העיר מנהלת ומתחזקת את החנייה–ניהול מלא 2.

.מתחלקת ברווחים

Oak Park, Illinois

בבעלות  1,000מתוכם , מקומות חנייה8,000העיר מנהלת •

.פרטית אך בניהול עירוני

 Shared)ציבורי -איך מתנהל שיתוף הפעולה הפרטי•
Parking)?

כולל  , ותפעול החנייהלתחזוקהעיר אחראית -" הסכם חכירה"•

.ובתמורה מחלקת את הרווחים עם בעלי החנייה,  גבית כספים



Walkable Parking



מהנעשה בעולם

•Park-and-Walk in Sebastopol, 
California

מעודדים לחנות את הרכב בחינם 
בחניון ציבורי ולהמשיך להתנייד  

ברגל



תפקיד החניון הציבורי בעידוד תחבורה חשמלית

:  מהנעשה בעולם

•Islington, London
בעלי רכב דיזל  . מתמחרת את אישורי החנייה לתושבים לפי סוג המנוע ורמת זיהום אוויר2015-מ

.בחיוב השנתיט נוספים"ליש100משלמים 

.תושבים ומבקרים, עבור חנייה שעתית לבעלי מכוניות דיזלט "ליש2נוסף תשלום של2018-ב

•Houston, Texas
עמדות טעינה לרכבים חשמליים28בעלת חניון ציבורי עם 

:  בארץ

חניה חינם לשעתיים  –חיפה •

לרכב היברידי

Tranquility Park Garage



תפקיד החניון הציבורי בעידוד תחבורה שיתופית

:דוגמאות

•San-Fransisco
Carpool/Carshareומעלה במחיר החודשי לחניון לרכב המשמש 50%הנחה של 

ישראל•

בחניוןקארפולהקצאת מקומות ייעודיים לרכבי 

הרכבת בבנימינה

Tranquility Park Garage



נראות ואיכות החניונים

:למשתמשי המרחב" מפגע ציבורי"חניון ציבורי עלול להוות 

או קירות בטון לא אסתטיים/דרכי גישה עמוסות ו•

,  חניונים קדמיים בין בניינים הסמוכים לרחוב פוגעים בהולכי הרגל ורוכבי האופניים•
יציאה מהחניון/במיוחד בכניסה

תכנון הנראות וסביבת  
החניון



אסטרטגיות לחניון ציבורי-סיכום

on-street+ off-street–תמחור 

Shared Parking

Walkable Parking

עידוד בתמחור, תשתיות טעינה-עידוד התחבורה החשמלית

תחבורה שיתופית

נראות ואיכות החניונים  


