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לדרישת תשלום סטיגמה 
כבדפוליטישל מחיר 

ומועמדיםעירשראשירווחתתחושה•

לאאםכבדפוליטימחירמשלמים

בחינםחנייהשלשפעמספקים

לחניה בחינם מחיר  
כבדחברתי וכלכלי

חנייהמקומותשללקויההקצאה•

חנייהמקוםצריךשבאמתמי:קיימים

מוצאלא

לחנייההעירשטחשללקויההקצאה•

פוליטילחץ:אחריםשימושיםלעומת

לחנייהשטחהמוןלהקצות 2

שתי נקודות מוצא-הבעיה



מודעות
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מודעות



כמה מסרים לשינוי התודעה
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התמחור באמת  

פותר את בעיות  

החנייה
,  תמיד מוצאים חנייה

מאפשר החלטות תכנון  

מביא הכנסה  , מושכלות

לקופת העירייה

חשיבה מחדש של  
"זכות לחנייה"ה

עלות של מקום חנייה  

גדולה מן המחיר של  

היא דומה . המכונית

למחיר של חדר  

האם העירייה  . שירותים

חייבת לספק מכוניות או  

חדרי שירותים לכל  

!?התושבים

למה תושבים ללא

רכב יסבסדו את 

?בעלי הרכב

העסקים הנגשת

המקומיים
הפוקדים את בתי  

העסק מוצאים בקלות  

לטפל  , מקום לחנות

ולפנות מקום  , בענייניו

ללקוח הבא

1234



תקדימים
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סן פרנסיסקו
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The demand-responsive parking pricing piloted by SFpark will 
expand to all SFMTA and Port of San Francisco meters, lots and 

garages in San Francisco in early 2018.

SFpark

סן פרנסיסקו  
2008השיקה ב

תכנית הדרגתית
שימוש  -למחיר תלוי

במקומות החנייה  
בעיר

התכנית רצה כבר  
היא  , יותר מעשור

כל הזמן מתרחבת  
ועדיין זוכה לתמיכת  
התושבים והעסקים

מתברר שבתי  
העסק בעיר הרבה  

כאשר נגישיםיותר 
לקוחות יודעים  

שימצאו  100%ב
מקום חנייה זמין
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רותםקלישחיפה עינת עייריתבשם ראש דנציגריואב 



יצירתיות  
והדרגתיות
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כמה כיוונים חיוביים ואפשריים

באזורי ביקושיותר כחול לבן ופחות אפור

יותר דרישת תשלום הולם על תו, פחות תווי חנייה בחינם לתושבים

חניה ארצי אחידבהסדרתעריף גבוה יותר לדרך עירונית הומה 

הכנסות  ; סחירתו : יותר מחזור ישיר של הכנסות החנייה לתושבים

הכנסות ייעודיות למיזם מקומי ; חנייה חוזרות כסעיף בתלוש ארנונה

חשוב
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. . .דרך אחת על מחיר ומילה 

הכבישבמספר כבישים גודש יתר מוריד משמעותית את קיבולת : מודעות

קיצוניתמקובלים ומתפשטים במקומות עם צפיפות ETLרשתות : תקדימים

-תלויילמחיר ( וכבדים)מסים קיימים המרה הדרגתית של : יצירתיות והדרגתיות

ביותרגודש שומר דפוס נטל המס ועשוי למגר את הפקקים המזיקים 
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