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להמשךסקירת פעילות והמלצות 

 וסטאטוס יישוםבהסדרי חנייה שינויים

 80באזור התעשייה ובשכונה , חניה במרכז העירהסדרי

 תוצאות בשטח, פעילות שבוצעה-קיים מצב תיאור

 הבאיםשלבים , שלב ראשון-להמשך המלצה

 חשמלייםטעינה רכבים עמדות

  סקירת הפעילות

 מוצעז"ולותכנית פעולה
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רציונל ומטרה

 הציבוריזרימת התנועה והסדר שיפור

יצירת מענים חדשים לתושבים ובעלי העסקים

הגדלת חניות בתשלום והפחתת קנסות
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הרחבת חניות כחול לבן באזורי התעשייה  

אזורים והמלצה ליישום  , מיפוי חניוניםגובש מתווה הכולל 

ש"התעוחניון חניון המנופים , ש"התערחוב –שלב א 

אזרחי חוץ תשלום מלא, שעות חינם3תושבים -הסדר חנייה בתשלום 

(ש"התערחוב )ש"בתעמקומות חניה 128•

בחניון המנופים  92•
(22/5שינוי שעות אכיפה בלבד החל מה )11ש"התעמקומות חנייה בחניון 263•

שבוצעתהליך 
3.4.19–לבן כחול סימון •

7.4.19–הצבת תמרורים •

10.5.19עד 7.4.19פליירים לחונים ובעלי עסקים מ חלוקת –שיתוף ציבור •

12.5.19–תחילת אכיפה •
4



תוצאות-הרחבת חניות כחול לבן באזורי התעשייה 

מייצר יותר מקומות חניה ופחות עבירות  •

(במעקב אחר הנתונים)של משתמשים עקב למידה שתהיה ירידה בהיקף קנסות סביר •

מתקבלות תלונות מתושבים ובעלי עסקים בהיקף נמוך יחסית•

לסר, לדוגמא מכון אדלר, נעשית בדיקה פרטנית לפתרונות ייעודים
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תוצאות-הרחבת חניות כחול לבן באזורי התעשייה 
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הרחבת כחול לבן וחניות אקספרס–ויצמן –מרכז העיר 

מהלך לקידום חניות אקספרס ברחוב ויצמן  בפברואר אושר •

חניות40ל כמהלך מקדים סומן כחול לבן•
(.מטר18 (31' חניות ניצבות ברחוב ויצמן בחזית בית מס

(.מטר 46) 33-37' חניות ניצבות ברחוב ויצמן בחזית בית מס

(.מטר45) 43-47' חניות מקבילות במפרץ חניה ברחוב ויצמן בחזית בית מס

(.מטר 18) 49-51' חניות מקבילות במפרץ חניה ברחוב ויצמן בחזית בית מס

(.מטר 16) 2' בחזית בית מסבוסלחניות מקבילות במפרץ חניה ברחוב 

(.מטר 27) 70' חניות מקבילות במפרץ חניה ברחוב ויצמן בחזית בית מס

2019תחילת יישום ספטמבר –" אוויר"מכרז ב•
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80ס "כ

לא פעילים כרגע  , מדחנים2הוצבו •

חנייההסדרי / לא המשיך תהליך יישום מדיניות כחול לבן •

ככל 17:00במקום עד 16:00חניה בתשלום עד -התקדם בעקבות בקשת וועד השכונה להסדר חניה חדש ייחודי לשכונהלא •

.רחובות העיר

לדיון והחלטת פורום תחבורה•

כמו בכל רחבי העירליישם תהליך המלצה •
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חניונים-ש"התעאזור -' שלב ב–להחלטת המשך המלצה 

מקומות חניה  200-כעוד -הגביש , המוביל, הסנדלריוחנן –המשך צביעה בחניונים •

לאחר אישור ועדת תחבורה–ז מוצע לביצוע "לו•

יולי15-הוהצבת תמרורים עד –צביעה •

יולי15-25פליירים ושיתוף ציבור חלוקת •

25/07אכיפה תחילת •
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רחובות  -ש"התעאזור -' שלב ג–להחלטת המשך המלצה 

צביעה ברחובות הסמוכיםהמשך 
חנייהמקומות 427כ "סה–כחול לבןסימון 

ש"התעניצבים לרחוב רחובות 
התוכנה •

עד רחוב הנגר4מול החרושת •

(סיטריחד )מסומן אדום לבן ניתן לצבוע כחול לבן –2יד חרוצים לדי •

לאורכויד חרוצים •

(ש"ולתעסמוך לתוכנה –הכביש צידימשני ) יוזמה •

הסנדלריוחנן •

היוצרים•

הפלדהגלגלי •

10(.לרחוב המנופיםש"התעכביש המחבר בין )א 16ש"התערחוב •

רחובות פנימיים
הגבישחרושת פינת •

הגביש•

הפרסה•

המנופים•

כביש המחבר בין  )המנופים •

(המנופים למוביל



עתיר ידע–' שלב ד–להחלטת המשך המלצה 

מקומות חנייה300-צביעה בכחול לבן של רחוב עתיד ידע•

חלקם מנויים חלקם  , מקומות חנייה450-כ, (בשלבי היתר)פתיחה ייעודית של חניון , במקביל•

2019פתיחה משוערת בנובמבר . לציבור הרחב
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שילוב עתידי מתוכנן –מהיר לעיר 

מועד . תכנוןבשלבי עדיין -חניות240כ דרום+ צפון תוספת מתוכננת–חניון התוכנה •

2019פעילות דצמבר משוער להתחלת 

.חניות עדיין בשלבי תכנון ואישור240כ -ש"התעויצמן פינת חניון •
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חלק צפוני  –חניון התוכנה : דוגמה

חניות146-כ
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ועדת תחבורה

סקירת תמונת מצב  

והמלצות  

רכב חשמלי ועמדות  

טעינה

2019יוני 25
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מצבסקירת 
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 2030-עם מנוע בערה החל מהממשלה מובילה תהליך לאיסור מכירת רכבים

המדינה מקדמת תמריצים רבים לרשויות באמצעות קולות קוראים

 2025-עם מנוע בערה כבר בהמדינות המובילות יאסרו מכירת רכבים באירופה

כל יצרני הרכבים הודיעו על החלפת הדגמים שלהם לחשמליים בהתאם

 בהם כבר הפכו כלכלייםועלות הנסיעה מחירי הרכבים החשמליים

העירייה תתמוך בהמרה לרכבים חשמליים באמצעות פריסת עמדות טעינה ציבוריות



פעולות נדרשות
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 (רכבי עירייה וחברות בת)החלפת הצי העירוני לרכבים חשמליים

 העירוני ועידוד התושבים להמרהמיזמי רכבים חשמליים בשטח קידום

פרטי/עסקי/פריסת תשתיות רשת הטענה לרכבים במרחבים הציבורי

התוצאה תהיה:

הפחתת זיהום אוויר בעיר

 בעירהפחתת הרעש

חיסכון תקציבי לעירייה וגופי הסמך



(  הערכה)כלכליות התהליך 

17



תשתיות הטעינה לרכב חשמלי  
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(  עקרוני לפני אישור פרטני)מפת פריסת תשתית הטעינה העירונית 
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נראות במרחב הציבורי
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המלצה להחלטות  
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החלפת ציי הרכב העירוניים המזהמים לרכבים חשמליים בתוך שלוש שנים

 העיר לפי ביקושטעינה לרכב חשמלי ברחבי אישור עקרוני להתקנת עמדות

 ראשונותעמדות טעינה 8להתקנת אישור פרטני

 חשמליחניה לרכב מתשלום ( שניםשלוש )זמני פטור

 ייחודיהחשמליות בצבע סימון החניות –נראות

 וחשמלי משולב בלבדהחניה בחניות החשמליות לרכב חשמלי הגבלת



עמדות ראשונות  8
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 רחוב ויצמן מול מבנה העירייה  -# 1עמדה

 בסמוך למרכזי פעילות עירונית#4-#2עמדות:

(ל"מול החכ)11ש"התע

(רשות החניה)26ש"התע

 (  מחסני העירייה)1יוחנן הסנדלר

 בסמוך למרכזי פעילות עסקית8#-5#עמדות:

 (דיגיטלווסטרןמול )8עתיר ידע

בית המשפט

(בית חולים מאיר)לילינבלום' רח

 (תחנת הרכבת)חניון נורדאו


