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, המייעצת לעיריות,  ממשלות וארגונים בארץ SUITS חברת  הינו הבעלים והמייסד שלאדריכל רפי רייש 
ותשתיות חכמות ומקיימות. מרצה בכיר לאסטרטגיות עירוניות וערים , ערים חכמות  ובעולם בנושאי חדשנות 

 הפנים וממייסדי המועצה הישראלית לבניה ירוקהחכמות בטכניון. לשעבר מנהל אגף בכיר לבניה במשרד 
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 כללי .1
 

אחד החסמים המרכזיים להטמעת תחבורה חשמלית ומקיימת בערים בישראל )ובעולם כולו לעניין זה(, הינו 

העדר מצאי חניות מותאמות לטעינת רכבים חשמליים ברחובות העירוניים. העדר מצאי מסוג זה ו/או העדר 

תרחבות המגמה התאמה של הטעינה למאפיינים של הטעינה והרכבים הנטענים, תאט ו/או תקביל את ה

שיכולה לצמצם את זיהום האויר, הרעש ואת איכות החיים של תושבי הערים, ובעיקר תגביל את החניה של 

 רכבים אלו לבתים פרטיים ו/או מבנים שהתאימו לעצמם את השטח לטעינה.

מסמך זה נועד להציע כלים לרשות המקומית לשלב חניות ומתקנים לטעינה ברחובותיה, החל משלבי 

 נון המתארי וכלה ברחובות הקיימים והפעילים של עריה.התכ

מסמך זה אינו בא להחליף מדיניות רשמית של הרשויות ו/או של משרדי הממשלה, ואולם אנו סוברים  

 שהמסמך יכול להאיץ ובעיקר לכוון את המתכננים בבואם לתכנן את רחובות העתיד של הערים בישראל. 

 
 יםמקומות חניה טעינה אפשריים בער

 
 רכבים חשמליים צריכים להטען במקומות שבהם אנשים גרים, עובדים, קונים, מקבלים שרות ומבלים.

לרבות החלטה עירונית לגבי אופי שרותי  רחבי העיר, כלל בלהתאפשר  צריכה לאור זאת, החנייה והטעינה, 

העצירה הנדרש או הרצוי ו/או  הטעינה )טעינה מהירה או רגילה( לאור הדרישות הנובעת בין היתר מזמן 

 האפשרויות של הרשת החשמל באותו מרחב . מרחבי החניה יכולים להיות כדלקמן:

 טעינה ציבורית:

 א. חניה על הרחוב ביעודים והאזוריים המרכזיים בשימושים לעיל

 בערים ובשוליהן )לרבות חניוני חנה וסע( ב. חניה בחניונים ציבוריים 

 טעינה ציבורית למחצה:

 (, אקדמיה ועוד)דוגמת חניות של קניונים   . חניה בחניונים פרטיים עם נגישות לציבורג

 דוגמת תחנות דלק דרךד. חניה בקרבת מתקני 

 ה. חניה בחניונים פרטיים בתשלום ו/או למנויים  )לרוב בתת הקרקע(

 טעינה פרטית: 

 כחניות נוספות לשימוש הכלל(ו. חניה בחניות של בתים משותפים )בהצמדה לדירות ו/או 

 בתוך המגרש ו/או בסמוך לה -ז. חניה פרטית צמודה לבתים פרטיים 

 

מסמך זה יעסוק בשלב זה אך ורק בטעינה הציבורית ברחוב, לאור הצורך של הרשות להתארגן לכך, והקלות  

ו/או    םהכלכלייהיחסית של המענה בשאר החלופות )הן הציבורי והן הפרטי לאור אופי החנייה והמאפיינים  

 הבעלות של החניות עצמן(
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 טעינה בעריםאסטרטגיות מרחביות ותכנוניות לפרישת רשת  .2
 

 נשאלת היא היכן לפרוש את מתקני הטעינה? השאלה הראשונה ה

במרחב הציבורי, נשאלת השאלה היכן ניתן, או נדרש לנתב את המשאבים לאור העובדה שאנו עוסקים 

הן משאבי קרקע )מקומות חניה( והן משאבי ניהול ותשתיות  –הזמינים להקצאת חניות לטעינה חשמלית 

העובדה כאמור עודית ו/או , הקצאת משאבי פיקוח ובקרה עירוניים( לאור י)למשל פרישת רשת חשמל י

שמדובר על טעינה  במרחב הציבורי השייך לרשות ולכן מדובר על חיבור לרשת החשמל העירונית ונמצא 

 תחת אחריותה מבחינת שלום הציבור ורווחתו. 

מומלץ שהרשות תכין לעצמה מדיניות פרישת  כלכליים וניהוליים,-לטובת כך, ובטרם נכנס לשקולים טכנו

מנת להכריע היכן נדרשת ו/או רצויה הפריסה ובהמשך לראות היכן נדרשת על רכבים חשמליים בעיר 

   פרישת חניות לטעינת רכבים חשמליים ברחובות הערים.התערבות עירונית באמצעות 

 

 מדיניות פריסת מתקני טעינה בעיר:

בדומה לנושאים אחרים, על מנת שניתן יהיה לנהל את התהליך ולא להיות בצד המגיב לאחר מעשה, על  

. טעינה עירונית  חשמלית  רשתלקראת הקמת     הרשות שרוצה לקדם רכבים חשמליים לבנות לעצמה מדיניות  

 :מדיניות מאין זו תכלול את כל או חלק מהמרכיבים הבאים )שיפורטו גם בעמודים הבאים(

 (לפרוס את המתקנים הרשות מעוניינת מיפוי המקומות שבהם ) אופן ומיקום הפריסה העירונית .א

 )איפה קודם וכמה בעל אזור( פריסה בעיר ומדרוג ה דוף עת .ב

 )היכן למקם מתקנים בטעינה מהירה / טעינה רגילה( אופי טכני של הפריסה   .ג

 לציבור  )במסגרת הליכי רישוי( ים במרחבים נגיש פריסה מדיניות עידוד ו/או חיוב  .ד 

טעינה )מהירה או רגילה( לאור אתגרי חשמול,   שבהן אסור/מומלץ שלא לפרוס  החרגות אזוריות .ה

 העדר חניות זמינות, בעיות בטיחות ועוד

 עצמן  לעניין מיקום ואופי הפריסה הנדרשת ו/או האסורה ברחובות הנחיות  .ו

 להתקנת מתקנים במרחבים פרטיים או ציבוריים  כללי תכן ובטיחות .ז

 לאישור התקנה במרחבים פרטיים ו/או ציבוריים למחצה הוראות .ח

 

ות )במסגרת , כללים לתכנון ורישוי של המערכאסטרטגי עבור הרשות  תכנונימסמך מעין זה יכול להוות כלי 

ההנחיות המרחביות העירוניות לפי חוק התו"ב(. כלי מעין זה יכול להעשות חד פעמית, אך מומלץ שמסמך  

זה יהיה דינמי,  ויעודכן בדגש על  עדכון אזורים או מרחבים לפי מודל הפריסה )ראה להלן( ולאור לקחים  

 ברשות וברשויות  אחרות(בהתאם לניסיון המצטבר   -בטיחותיים, ויזואליים ו/או תפעוליים 
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  הפריסה העירונית אופן ומיקום  .3
 

נושא, ולאור המשמעויות הכלכליות, המרחביות וחברתיות של פריסת מתקני וחניות ה לאור חדשנות 

הטעינה, יש לקבוע מודל פריסה עירוני שתאפשר הן יעילות כלכלית והן עמידה בחזון עירוני כולל, תוך  

 הבטחת האפשרות להזדמנויות שוות ככל שניתן לטעינה לכל תושבי ואזורי העיר. 

, או לפרוס בהתאם למקומות שהרשות ביקושים לפרוס היכן ישנן    :ה ישנן שני גישות מרכזיות לפריסהלעניין ז

פריסה    - ו   ביקוש  מתוכננתפריסה   . מודלים אלו נקראים   מעוניינת לייצר שם שינוי והעדפה לרכבים מעין אלו

 ;מתוכננת היצע

בדפוסי  ,נבדלות זו מזו בתהליכי התכנון שהן מצריכות נותנות מענה לשני קצוות, אשר אלו שתי גישות 

 .האפשריות שביישומן הטעינה שהן משרתות, ביעילות התפעולית במתארים שונים ובהשלכות המרחביות 

 

 strategic rollout))  פריׂשה מתוכננת היצעבמודל 

יזום של הרשות המקומית, המביא בחשבון חיזוי  תכנוןלמיקומן של עמדות הטעינה נקבע בהתאם מספרן ו

ונקודות עניין כגון מבני ציבור ומרכזים קהילתיים, מוסדות  של ביקוש עתידי במשולב עם תעדוף של אזורים 

ני ספורט וגנים נקודות תיירותיות ופארקים, מתק מתחמי בידור, חינוך וקמפוסים, אזורי מסחר וקניות,

   אזורי תעשיה ותעסוקה וכיוצא בזה.  ציבוריים, מרכזים תחבורתיים,

הפוטנציאל  יישום פריׂשה מתוכננת היצע מצריך הכנה ראשונית הכוללת איסוף ומיפוי מידע זמין וחיזוי של

אימה השיטה מת בתגובה.  ה  לביקוש, ובאופן שוטף מעקב מתמיד אחר מצב השוק ותכנון מתמשך של הפריׁש

להתנעת שוק,  ראשוני וכזרז הכרחי  בעיקר למצב שוק בוסרי במקומות בעלי תנועה ציבורית ערה כמענה

 גם אם במחיר של שימוש מועט יחסית.

 

 יתרונות של שיטה זו: 

ף המקומית באשר להיק הודאות התכנונית בעבור הרשות -אי מפחיתה את היצוע ריׂשה מתוכננת פ

 רחבה במוקדים מרכזיים.  המרחביות, ונותנת חשיפה ציבורית  ולהשלכות המתקנים 

 ולרוב  תחלופה גבוהה יחסית   משתמשים ולמבקרים מזדמנים, תוך  נותן מענה למספר גדול יותר של  מודל זה

ולזמני הפעילות של  טעינה משתנים ובהתאמה לאופי היא בעיקר במהלך שעות היום, בדפוסי הטעינה

 .עסקים באזור

 שיטה זו: חסרונות של 

 .באשר להיקפי השימוש בעמדות  עמדות טעינה הוא חוסר ודאות  הסיכון המרכזי בהיצע יזום של

בהמשך,   .היוצר נראות ציבורית שלילית  ,להיתקל במצב של שימוש מועט  שלבי הפריׂשה הראשוניים עשויים 



 טעינת רכבים חשמלית ברחוב העירוני                                                     
 2019ספטמבר  מדריך לתכנון ורישוי מרחבי                                                      

 

 

6 
 

הולם   להוביל לתגובה בקצב שאינועשויה    ם, שיטת פריׁשה זויבכלי רכב חשמלי  במצב של גידול חד בשימוש

 ולא נותן מענה סביר למשתמשים את הגידול בביקוש לטעינה

 

 Demand-driven rollout) )    מודל פריׂשה מּונעת ביקוש

 המוקמות נקבע בהתאם לצורך שמבטאים המשתמשים.  מספרן ומיקומן של עמדות הטעינהבגישה זו, 

בעלים של רכב חשמלי וללא גישה לחניה פרטית שניתן להתקין בה   התהליך לרוב מאופיין כך שתושב שהינו

המקומית במסגרת נוהל סדור בבקשה להסדרת פתרון טעינה ציבורי באזור   עמדת טעינה, יכול לפנות לרשות 

וודא את תקפות הבקשה ואת הזמינות של תשתיות טעינה באזור המבוקש. ברשות מ  מגוריו. הגורם האחראי

 מוגדר ממקום המגורים של המבקש אין עמדות טעינה או שעמדות הטעינה הקיימות הן בתפוסה  אם ברדיוס

 גבוהה ואינן יכולות לשרת באופן סביר משתמשים נוספים, הרשות המקומית פועלת להתקנת

 עמדת טעינה ציבורית. 

 .ההתקשרויות  התקנת העמדות מתבצעת ע"י ספקים או ע"י הרשות עצמה בהתאם לאופי

בהסתמך על בקשות תושבים, העמדות ושטחי החניה  ש להדגיש כי אף שהתקנת עמדות הטעינה נעשהי

ן בלעדי ליוזם לכלל המשתמשים של רכב חשמלי, ולא מוקצים באופ  המוקצים לכך נותרים ציבוריים ופתוחים 

החניה והטעינה הפרטניות ברשות המקומית. ניתן להרחיב מודל זה כך שייתן  הבקשה, בכפוף למדיניות 

 .בעלי כלי רכב חשמליים וללא מקומות חניה פרטיים  מענה גם לבתי עסק

 יישום פריׂשה מּונעת ביקוש מצריך פיתוח של תהליך מינהלי יעיל ברשות המקומית, כך שיוכל לתת

 ה מיטבי לתושב ולהוציא לפועל ביצוע של עבודות התקנה בזמן קצר ובמינימום של עלויותמענ 

 מיותרות, על מנת להיות רלוונטי לאורך זמן ובקנה מידה רחב.

שיוכל לרכוש רכב חשמלי נדרש כי יהיו כבר בנמצא פתרונות טעינה   כמו כן, מנקודת מבטו של הנהג על מנת 

שיתקיים פער בין מועד רכישת הרכב ועד להתקנת עמדת הטעינה. לפיכך,   כלשהם עליהם יוכל להסתמך או

ֵשל ומבוסס בו קיימות כבר תשתיות טעינה, אך לא ניתן לחזות היכן, מתי  שיטה זו אפקטיבית יותר בשוק בָּ

 ורי מגורים בהם מרבית הרכבים חונים ברחוב זבפועל בשירותי טעינה ציבורית, ובדגש על א וכמה יהיה צורך 

 

 : שיטה זו  יתרונות של

והן עבור משתמשי הרכב  הן עבור בעלי ומפעילי עמדות הטעינה ריׂשה על פי ביקוש מפחיתה סיכונים פ

 .להיקף השימוש וזמינות השירות  שהיא מאפשרת ודאות גבוהה באשר החשמלי בכך

 ודפוסי טעינהטעינות ממושכות  לעמדות הטעינה, שיעור גבוה של מודל זה מבטיח היקפי שימוש גבוהים 

 .בהתאם ליוממות התושבים  — לרוב בשעות הערב והלילה —יציבים 
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 : שיטה זוחסרונות של 

למיקום ולתזמון של העמדות  ,הודאות באשר למספר-את מידת אי פריׂשת עמדות בהתאם לביקוש מגדילה

יעילים. כמו כן, עמדות  וביצועומגביל את היכולת לתכנון  באופן אשר מגדיל את הסיכון התפעולי ,שיוקמו

קמות באזורים ולהיות ממ  הצרכנים המזדמנים, בשל נטייתן  צפויות לתת מענה מוגבל יותר לקהל  טעינה אלו

 .ארוכות ע"י משתמשים קבועים  מרכזיים ולהיות מנוצלות יותר לטעינות  פחות 

 

 לפי צורך.  ואף מומלץ לשלב בינהןלמעשה אין חובה מלאה לבחור אחת משתי החלופות, אלא ניתן 

, ניתן למקם מתקנים באופן אסטרטגי ויזום, עם מחסור במקומות חניה כך למשל,  בערים עם בנייה רוויה 

ציג ניראות וחשיפה , על מנת להרחבי העירבשכונות וב  ות בנקודות עניין מרכזיבתוך שכונות מגורים אלו, וכן  

ניתן בהמשך של תשתיות הטעינה.  זמינותןיחס להמשתמשים ב של ביטחוןציבורית , לצד הגדלת הוודאות ו

 .  פי פניית תושבים ביקושים על בהתאם ללהרחיב את ההיצע, 

, מומלץ לבצע התקנה אסטרטגית אזורים עירוניים המאופיינים בצמודי קרקעמגזר הכפרי ו/או במנגד 

מוסדות חינוך  והקניות,  וקדי המסחרמכגון במרכז הקהילתי ובבית התרבות, במוקדים מרכזיים  ) מופחתת 

תיירותיות ומקומות הארחה, בממשק עם    האזוריים, בסמוך לגינות קהילתיות ומגרשי ספורט, ליד אטרקציות 

 .להסתמך בעיקר על הטעינה במגרשים הפרטיים אולם  (תחבורה ציבורית בינעירונית ועוד 

 

   לומדים מאופניים עירוניים

"שיתופיים" אופניים מאות אלפי זוגות ות בערים שונות בעולם. אופניים עירוניפרישת , כדאי ללמוד מבנוסף

 נפרסו בערים שונות בעולם, חלקן על ידי הרשויות עם מתקני עגינה במקומות שונים, וחלקן על ידי יזמים 

השונות בהצלחה בין ערים היה גדול, בחלק מהערים מודל הפריסה הורחב  .  (מרביתן ללא עיגון פיזי)  פרטיים 

ות גכמה וכמה פעמים )דוגמת פריז( באחרים הוא צומצם או בוטל )דוגמת מנצסטר(. חלק מהחברות משגש

הסינית(. בערים רבות תושבים שבחו את המיזם ובאחרים, היתה ביקורת רבה   OFOוחלקם קרסו )דוגמת 

 בוז" כספי ציבור. לאור סבסוד ו"בז

בפועל, הפערים היו בין ערים שקבעו מדיניות ברורה עם מטרות, יעדים ומדדים ועל כן גם עם תקציב 

 ואסטרטגיה ובאחרים הרשויות נכנעו למגמות ואופנות ללא מטרות ותשתיות ברורות.

המניעים לכשלון מציג את  1ITDPמסמך מדיניות שהוכן על ידי המכון למדיניות תחבורה ופיתוח בארה"ב 

    מודל פריסה:

 
1 1.pdf-Guide-Planning-Share-Bike-content/uploads/2014/07/ITDP-https://itdpdotorg.wpengine.com/wp 

https://itdpdotorg.wpengine.com/wp-content/uploads/2014/07/ITDP-Bike-Share-Planning-Guide-1.pdf
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זוגות  10-30)כמות לתושב ומרחקי הליכה נוחים בין תחנות(;   תחנות לקמ"ר 10-16) צפיפות תחנות

תחנות קלות   -)עמיד, מעוצב ויעיל(; ו אופניים איכותיות קמ"ר(;  10)לפחות  אזור כיסויתושבים(;   1000ל

 )תשלום קל, נעילה אוטומטית ומידע ביחס לכמות אופניים זמינים( לתפעול

 

המחקרים השונים הבוחנים הצלחה וכשלון של מדיניות אופניים, מציגים את התאמה של הפריסה לצרכים   

 עידוד  לדוגמא: -הרשותלמטרות כפי שהוצגו על ידי כמדד להצלחה, או כשלון,  אבל גם את ההתאמה 

לא בהכרח שימוש ו  –  בשימוש באופנייםעליה    הינורכב פרטי )במקרה זה המדד  ימוש בשויתר על  ותמרוץ לו

עלייה ראשונית בשימוש בשרות הציבורי אבל בהמשך   עשוי להראות מדד זה  -באופניים ציבוריים לאורך זמן 

 44%היתה עליה של  שבצפרת  lion בעיר ליון -, לדוגמאירידה בשימוש תוך עלייה בשימוש באופניים בכלל

( או מרבית הרוכבים לא השתמשו במיזם  -בשימשו באופניים בעיר בשנת התפעול הראשונה של המיזם 

 שהיא נועדה להוות כלי מיתוגי ושרות עירוני לאורחים מזדמנים )ובמקרה זה ירידה בשימוש בהן יהווה כשלון( 

במהלך הפיילוטים ו/או הפריסות  בהמשך, המחקרים מראים שישנה חשיבות הגבוהה של איסוף מידע

הראשוניות )לרוב אסטרטגיות( על מנת לטייב את הפריסה )איפה אנשים באמת רוצים אופניים, כמה ומתי(,  

האם  את התשתיות התומכות )מהיכן אנשים מגיעים, האם שביל אופניים מסודר, תאורה או צל קריטיים?

הדאך חב התומך )האם יש מקלחת בעבודה, האם ( ואת המודעות של משתמשים והמריש חשש לונדליזם 

נוחה וקלה יותר מבחלופות אחרות(. איסוף מידעים אלו קריטיים לא רק להצלחה כלכלית של האופניים, אלא  

 בעיקר להערכות תשתיתית וציבורית של הרשות להרחבת הפריסה בהמשך. 

לאחר ששיפרו את   2012במוצלחת הביא לפריסה ממחודשת ו 2010ב כשלון של פיילוט בעיריית וושינגטון

בדגש על יצירת   וענו לאתגרים והחסמים המרכזיים לשימוש  והשרות   התשתיות העירוניות ואת מודל הפריסה

 מהמשתמשים הם מנויים קבועים( ושינוי הפריסה בפועל.  80%מחויבות של תושבים )

 

שהורגלנו אליו, חייבת לייצר אסטרטגיה,  להטמיע תהליך מעין זה בעיר, השונה ממה שרוצה  בדומה, רשות 

המבוססת על מטרות, מדדים וניתוח הצרכים והחסמים האפשריים. אולם אפשר גם לבצע התנסות מוגבלת 

ו/או בהובלת הרשות, למשל באמצעות הנגשת רכבים חשמליים שיתופיים, על מנת לאפשר לתושבים   היקף

אינה בהכרח של נוחות הנסועה, אלא   -הבחינה  טית.  "לחוש את הקרקע", בטרם אלו משקיעים ברכישה פר

בבחינה של הכדאיות מבחינת נוחות טעינה, נסועה, ונגישות של האמצעים. במקרה זה התושבים 

 המעוניינים ישתפו במידע לגבי ההיצע והביקוש האפשרי ויסייעו לרשות בניית מודל הפריסה הרצוי באמת.  

אסטרטגיים במיוחד ולשלב בכך קמפיין שיעודד את  באתרים  לטובת כך, על הרשות למקם את המתקנים 

   המשתמשים לשתף במידע לגבי אופי ונוחות החוויה. 
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 תיעדוף והיררכיית פריסה בעיר.   .4
 

גם במקרה והפריסה נעשית על ידי אחרים, המשמעויות הכלכליות והציבוריות של הפריסה אינה מבוטלת. 

, מתקני הטעינה "גונבים" שטחים מהמדרכות() צמצום מרחב ציבורי זמין הוצאות פרישת תשתית חשמל, 

לטובת ניהול המתקנים, , תשתית תקשוב )לרכבים שאינם חשמליים( באזורי ביקוש זמינות חניות  צמצום 

 עשויים לגרור ביקורת ציבורית  )תלונות על "גזילתאל מול אחר, העדפה של אזור מסוים לפריסה  ובנוסף, 

ישנה חשיבות לא רק  . מסיבות אלו, מקומות חניה" במקום אחד או על "הזנחה ומניעת הזדמנויות" באחר(

הלוז והמדרוג של הפריסה,  , לרבות פרסום בתיעדוף ומדרוג הפריסה בפועלבבניית מודל פריסה אלא 

    )לטובת יצירת וודאות ושקיפות(. המניעים לכךו

 : המאפיינים/מניעים  הבאים לכלול את סדרי העדיפויות יכולות 

בגבולות המגרש )ושאינם יכולים לפרוס עמדות טעינה  חניהללא פריסה בשכונות של בניה רוויה  .א

 בתוך המגרש(

פריסה בשכונות מגורים ו/או מסחריים עם תשתיות תומכות קיימות )תשתית חשמל מתאימה,  .ב

 אפשרות נוחה ומהירה לפריסת רשת(, תשתית תקשוב נוחה ואיכותית, מקומות חניה זמינים 

, אזורי תעסוקה פריסה במוקדים אסטרטגיים עירוניים במרחב הציבורי כגון רחובות מסחר מרכזיים  .ג

 םבמכוניותיהעתירי ידע שבהם אנשים תלויים יותר 

לאור   מבני ציבור ו/או מבנים אחרים לשימוש הציבור )כגון קניונים או מגרשי ספורט(לצד  פריסה .ד 

 שימוש בימים שאין פעילות-תת יות גדולה בכמות חנ 

ל"פיילוט" בעקבות  שאותרו אזורים , או שכונות חדשות מרחבים ברורים ומוגדרים כגון פריסה ב .ה

אזורים שנבחרו  רכבים חשמליים משמעותיים ו/או בעלי כמות היותם "מרחב חדשנות עירוני",  

 שיתוף ציבורב

 

בדגש על שילוב שכונות מגורים )מוצא( ואזורים אסטרטגיים עירוניים מומלץ לשלב בין אזורים  כאמור לעיל, 

)יעד( וכן לשלב בין אזורים עתירי משאבים, לצד אזורי מצוקה, על מנת לאפשר שוויוניות )בעל רכב חשמלי  

 חוסך בדלק ועל כן יש כאן גם שיפור של יוקר המחייה( 

באזורים שבהם יש מצוקת חניה  משמעותיתבשלב הראשון מפריסה  עלהימנמומלץ בכל אופן ו

 )"גנבו לנו מקומות חניה"( אנטגוניזם , על מנת לא ליצור משמעותית
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 אופי טכני של הפריסה .5
  

יש לשלב במדיניות   לטעינה, עם השלכות על משאבים כלכליים ומשאבי זמן,    לאור הצורך בהערכות הנדסית 

 קביעה לגבי סוג הטעינה המוצעת בכל אחד מהאזורים בעיר.  

 ישנן מספר תרחישי טעינה, עם משמעויות על הרשת:   כאמור ב.........

 

עסק -ובתי מקום תעסוקה  מגורים מתבצעת בחניות בבעלות פרטיות בחזקתם של מבני   -טעינה פרטית

לנכסים או לכלי רכב ספציפיים והן  בשטחי  ות  מקומות חניה המשויכהן    -פתוחות בפני הציבור הרחב  ושאינן

 נעשה שימוש בעמדות טעינה רגילות בזרם חליפין. ברובם המכריע של המקרים   חניה משותפים.

 התעסוקה( שעות )זמן המצאות במקום  4-8ומאפשרים טעינה מלאה תוך 

 מתבצעת בשטחי חניה שהינם בבעלות פרטית אך שהינם פתוחים לשימוש  -טעינה ציבורית למחצה 

חולים, -בבעלות פרטית, בתי מותקנות במתחמי קניות ובידור, קניונים, תחנות דלק, חניונים והציבור הרחב. 

לרוב מסוג  מרבית מקומות הטעינה יהיובמקומות אלו ועוד.  מלון, קמפוסים, מתחמי מגורים מנוהלים -בתי

שעות, אולם לרוב לא מצפים לטעינה מלאה בזמן השהייה( ומקצת   4-8טעינה רגילה )עם זמן טעינה מלא של  

 דק.  30-מקומות הטעינה יהיו עם טעינה מהירה בזרם ישיר, עם זמן לטעינה מלאה של כ

מטעינה חשמלית רגילה ולכן השרות  (5הוא פי סוג זה יקר עדיין משמעותית )לפי הערכות עדכניות המחיר 

 .יהיה מוגבל בהיקפו

מתבצע בחניונים עירונים ו/או ברחובות העיר. במרבית המקרים טעינה מעין זו תהיה  – טעינה ציבורית

 באמצעות טעינה רגילה, על מנת לאפשר כמות מתקנים רב יותר בעלויות נמוכות יחסית

 לנבוע מהמניעים הבאים :סדרי העדיפויות יכולות 

בניגוד לטעינה ברחובות העיר, כאן נדרשת     -תנועה מרכזייםטעינה ציבורית ו/או ציבורית למחצה בעורקים  

. מתקנים לרוב "זריקת אנרגיה" כגון במהלך נסיעה בין ערים, ועל כן במקרים רבים, טעינות אלו יהיו מהירות 

 ע בחוצות העיר.וס-אלו יהיו בד"כ בתחנות דלק או מתחמי חנה

 

ההחלטה על סוג הטעינה תתבסס על מודל שרות שהרשות תרצה לספק לתושביה, ואולם, על מנת לספק 

את כלל צרכי התושבים מתוך מטרה לבצע הסבה הדרגתית של התעבורה כולה לחשמלית, יש לקבוע את 

ניינים לצאת דרומה, לא סוג הטעינה לכל אזור, לרבות מדרוג עתידי. כך למשל תושבים בדרום העיר המעו

יצטרכו לבצע טעינה מהירה בעת הצורך רק בצפון ולהיפך. החלטה מעין זו תחייב תשתית חשמל מותאמת 

 מראש )בשכונות חדשות או מבננים חדשים לתעסוקה ומסחר( או שדרוג משמעותי.

ך לסמן זאת מרחבית החלטה מעין זו יכולה להמתין לבינוי חדש ו/או שדרוג המרחב הציבורי, ואולם יש צור

 על מנת להכניס זאת לשיקולי תקציב ותכנון בעת השדרוג ו/או התכנון מחדש.
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  מדיניות עידוד ו/או חיוב פריסה .6

 

כחלק מהמדיניות העירונית, ברור שאת מרבית מתקני הטעינה, ניתן להטמיע במרחבים פרטיים וציבוריים 

מוטיבציה להתקנה כחלק ממיתוג ומודל שירות, אלא גם חיוניות, למחצה. במקרים אלו ניתן לראות לא רק 

 לאור העובדה שהעדר אמצעי טעינה בבתי מגורים, תעסוקה או בילוי, יכולים לפגוע ביצירת השוק.

לאור זאת, לצד פריסה במרחב הציבורי, על הרשות לקבוע במדיניות היכן הרשות תעודד ו/או תחייב תכנון  

 ה.וביצוע של מתקני טעינ 

, צמצום חיוב של מדיניות )כגון הקלות בהיתרי בניה קיימות  הקלות של דרישות לכלול יכול מעין זה עידוד 

 או סיוע ליזם )מתן הנחה ו/או מענק, יצירת מסלול "ירוק" לרישוי או רישוי עסק וכדומה(  עירונית(

ן מתארי ו/או מכרוז שטח על ידי הקניית זכויות חדשות כגון תכנויכול להיעשות באמצעות חוק עזר חדש,    חיוב

 .    ויכול לכלול תנאים שונים בהתאם לדוגמאות להלן הרשות או רשות ציבורית 

בשני המקרים, על הרשות לקבוע את החלות המרחבית של חובה או עידוד זה, על מנת שזו תתמוך 

את המאפיינים לעיל(,  4-ו 3ראה  –באסטרטגיה המרחבית של הרשות )היכן שהרשות רוצה להתקין 

מימד גם  כלול  ת והכלכליים וההנדסיים )לא לחייב מה שיכביד משמעותית על היזם, ו/או אינו אפשרי הנדסית(  

 .כמותי וטכני מינימלי

  

 לכלול: יה עירונית עשויהחלק ממדיניות ו/או רגולצכדרישות אלו אפשרי נוסח 

 

 מהחניות במגרש"  15%ה שישרתו לפחות " יש לשלב בחניה של מבנה מגורים באזור....., עמדות טעינ 

 

"בקשה להקלה מדרישות בהיתר בניה הכוללת תוספת יחידות דיור, יחוייב גם בהוספת עמדות טעינה לכל 

 היחידות הנוספות המבוקשות"

 

 חניות  מותאמות לטעינה חשמלית מסוג..."  X" רישיון העסק המחייב שינוי של תקן חניה יש לכלול לפחות 

 

" בעל מגרש ו/או מבנה המיועד לשרות לציבור, יכול לפנות לרשות לקבל מענק/הפחתת דרישות ככל שישלב 

 " חניות  Yמקומות חניה עם נגישות לטעינה מסוג.... על כל   Xבחניה 
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   החרגות אזוריות .7

 
במקביל עם מדיניות לעידוד ו/או חיוב תשתית טעינה, רשויות יכולות לכלול  גם החרגה של אזורים, סוג,  

 מבנים או שימושים שבהם ייאסר להתקין עמדות טעינה.

החרגה זו, חשובה לוודאות של יזמים, בדיוק כמו מדיניות לעידוד ו/או תמרוץ, מאחר והיא מאפשרת ליזמים 

 לקבוע את גודל או מרכיבי הרשת אותם הם ירצו לפרוס.

כך למשל באזור שאין בכוונת הרשות לשדרג את רשת החשמל, החרגה של אזור מהווה תיאום ציפיות ברור,  

שות, בשלבי פריסה ראשוניים, עשויה להיות מניע להחרגה. אם כי במידה והמרחב  העדר חניות פנויות נדר

הינו אסטרטגי, החרגה זו עשויה להשתנות ככל שמצאי החניה ו/או הלחץ על החניה ישתנה )כגון, במידה 

 והתחבורה הציבורית תשתפר ו/או בינוי חדש יוסיף מקומות חניה במרחבים פרטיים(

וע שבאזור של ריבוי מוסדות חינוך, ו/או מרחבי פעילות לקשישים, החשש ממפגעי בנוסף, רשות יכולה לקב

להלן( יכול להוביל את הרשות לדרוש החרגה אזורית קבועה או זמנית ו/או לקבוע  9בטיחות )ראה סעיף 

 כללים ייחודיים לאישור. 
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 מיקום ואופי הפריסה הנדרשת להנחיות   -טעינה חשמלית ברחובות העיר .8
 

מחד והאופי טעינה חשמלית ברחובות עירוניים, איננה דבר של מה בכך. ולאור המשמעויות התפעוליות 

של הרחובות )"דיוקן הרחוב" לפי המדריך לתכנון רחובות בערים, משרד השיכון ומשרד   והפרוגרמתיהייחודי  

יני השימושים לצידיה, ישנן רחובות שאופיין )לאור חתך הרחוב, רוחב מדרכה ומיסעה, מאפיהתחבורה ( , 

 להתקנת עמדות טעינה חשמליות. מתאים פחות  (, מהאופי ייחודי וכדו

רצועות ומרחבים שונים ברחוב העירוני, בהתאם דרות המקובלות להגבנשתמש לטובת הנחיות אלו , אנחנו 

 :2(2009של משרד השיכון )דצמבר  מרחב הרחוב  -הנחיות לתכנון רחובות בערים למדריך 

 .רגל בלבד -הרצועה על המדרכה לאורך הרחוב, המיועדת לתנועה אורכית של הולכי - רצועת הליכה  •

הרצועה לאורך הרחוב על המדרכה או לאורך המיסעה/חנייה, המיועדת להתקנה של  -   רצועת עזר •

חניית אופניים, גינון )עצים ימוקמו כגון עמודי תאורה, שילוט,  העצמים הנייחים והתשתיות העיליות 

, במגמה לפנות את רצועת הולכי הרגל ממכשולים ברצועה זו או ברצועת חניה(, ספסלים וכדומה

מ ביחס למאפייני רחוב   3.3ל 1.2רוחב מזערי של שטח זה בהתאם לסוג רחוב ינוע בין      .ומטרדים 

רחוב מקומי עד דרך  -גבוהה ו/או מדרג תפקוד תנועתי-בינונית -)מאופיין לפי עוצמת בינוי מתונה

 עירונית ראשית(  

-ומיועדת לשהייה ולפעילות של הולכי )לצד המבנים( רצועה המלווה את דופן הרחוב -  רצועת דופן •

 חינת חלונות ראווה, המתנה בתור, התכנסות וכיוצ“ב.בכגון  רגל לפי אופי השימוש בדופן הרחוב

מרחב מיוחד, ליניארי או מקומי, כגון רחבה, כיכר וכו‘, המיועד לשהייה ולפעילות של  -מרחב פעילות •

מהווים הרחבה של מרחב הולכי הרגל,  מרחבים אלו    .רגל בתחום הרחוב לפי תיפקודו המתוכנן-הולכי

את המרחבים הללו, כגון מעברי חציה, מרחבי המתנה לאוטובוס, כיכרות, פינות ויכולים לחצות 

 חבות מרוחב הדרך, שינוי חתך הרחוב לטובת מיתון תנועה וכדומהישיבה ר

 

רצועת , רצועת תנועה מנועית  :רגל להולכישאינם מיועדים  מרחבים  3לצד מרחבים אלו, אנו מזהים 

 .  רצועת חנייה  -ו אופניים

 

תכנון רחובות בערים , הינה לייצר איזון בין נושאים תנועתיים, לבין הרצון לייצר מרחבי פעילות של  העל    מטרת  

תוססים במרחב העירוני ששייך לכולם. לאור זאת, הנחיות על מיקום עמדות טעינה תתיחס לכל או חלק  

 : )רלבנטי לכל סוג דרך עירונית( מהמרכיבים הבאים 

 
2 http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/tichnun/hanhayot_umadrichim/merchav_harechov.pdf 

http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/tichnun/hanhayot_umadrichim/merchav_harechov.pdf
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ובבטיחות   פת ברחוב,טחשמלית לא תפגע בפעילות השויש להבטיח שפעולת הטעינה ה   .1

 ולאור זאת: המשתמשים בה. 

ושהייה יש להמנע מהתקנת עמדות טעינה ברחובות צרים, אשר לא יאפשרו תנועה סדירה של    .א

מ   3-. רחובות צרים ייחשבו לרחובות שבהם רוחב המדרכה צר מהולכי רגלאיכותית של 

 מ' לרחובות הכוללים חזית מסחרית/ציבורית פעילה 5ברחובות למגורים בלבד, או 

במקביל, יש להמנע ככל שניתן מהעמדת עמדות טעינה ברחובות שהמיסעה צרה בדגש על  .ב

הדבר    מ'.    3רחובות יד סטריים שהחניה מקבילה ורוחב המסעה )לא כולל החניה( אינו עולה על  

 , מדרכות  ו/או "דרך הולנדית" אמור כאשר יש מדרכה ובוודאי כאשר מדובר על סמטה ללא

 באמצעות גינון . הפרדה ברורה בין המסעה להולכי רגלאלא אם כן יש 

יש לתאם את מיקום העמדות עם רצועת עצים וצמחייה כך שתובטח רצועת גינון רציפה, לרבות  .ג

הפתח עצמו(, ומעבר בטוח בינהם לכיוון הכביש. ברחובות שיש תעלות גידול )החורגות מגודל 

 טיעות בצד אחד, ימוקמו ככל שניתן עמדות הטעינה בצידו השני.נ 

 ממרחבי פעילות, לרבות כניסות למגרשים, כיכרות פעילות  עמדות הטעינהיש להרחיק את  .ד

 .לא צמצום רצועות העזרל למעט במקרים שהמדרכה הורחבה משמעותית  אזורי ישיבהו

למקם את עמדות  איןכאשר שביל האופניים צמוד לשולי המדרכה, טיחותי, לאור חשש ב .ה

באזור זה. אלא אם כן יש הפרדה בין רצועת האופניים לבין רצועת העזר, או ששביל הטעינה 

 .האופניים מצוי על הכביש, בין רצועת החניה לרצועת התנועה המוטורית 

לכניסה לחניה נגישה, כניסות נגישות ומסלולים אין למקם עמדות טעינה באופן שעלול להפריע   . ו

 נגישים אחרים, יחד עם זאת אין מניעה למקם עמדת טעינה כאשר זו תשרת גם רכבים נגישים.

יש להתרחק ככל שניתן מתחנת אוטובוס, ומומלץ להתרחק חניה אחת לפחות מהתחנה, לאור   .ז

ריכוז אנשים בקרבתה והחשש הבטיחותי מכבלי הטעינה, על אף האמור, אין מניעה למקם 

 מפרץ" -ממוקמת ב"אנטי , כאשר היא  תחנהבצמידות לעמדת טעינה 

הן הולכי רגל והן תנועה  –על מנת להבטיח שעמדות הטעינה לא יהוו מטרד בטיחותי ותנועתי  .ח

מוטורית, יש לשמור על מרחב מינימלי בין מתקנים אלו לבין שולי נתיבים/ רצועות הדרך  

 :)מתוך מדריכי משב"ש( המתייחסת לאופי התנועה ומהירותה בהתאם לטבלה הבאה 
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      ולאור זאת:בטוחות ונוחות לשימוש,  , שעמדות הטעינה תהינה עם ניראות גבוהה יש להבטיח  .2

לאור העובדה שיש מספר רב של אביזרים ותשתיות במרחב הציבורי, על אף שאלו ימוקמו   .ט

ברצועות העזר או הדופן , יש לחתור ליצירת "שפת רחוב" תואמת, למרבית האמצעים, לרבות 

 . והאחדתן ככל שניתן ברחוב התשתיות יצירת כללים לגבי מיקום של כלל 

, יש לתעדף למקמם בחניות לטובת הגברת השימושיות,    -העמדות   אור החשיבות של ניראות ל . י

מהצומת ובקרבה לחזיתות מסחריות ולכניסה  הראשונות )המותרות לפי תקנות התעבורה(

 .למוסדות, אתרים אסטרטגיים 

על מנת לאפשר ייעילות תפעולית ) ולהמשיך בכפולות שך חניות צמודות גות זומומלץ לאתר  .יא

אזורי חניה מרוכזים ברחובות )בעיקר בשכונות מגורים( יש לשאוף לייצר  במידה וישנן  .(2של 

עמדות ויותר( משני הכוונים סביב "אי" מרכזי. מקבצים מעין אלו  4) מקבץ של עמדות טעינה

 .ישולטו ויוארו בהתאם 

מעלות,  45-ניצבת למדרכה ו/או בהחניה דיף התקנת עמדות טעינה ברחובות שבהן יש להע .יב

על מנת להקל על הטעינה וכן לאפשר ייעול של המרחב עם אפשרות לטעינה של יותר משתי 

 מתן אפשרות לטעינה לרכבים נגישים או רכבים תפעוליים שונים.מכוניות על כל עמדה, לרבות  

מרבית שקעי הטעינה ברכבים )נכון להיום( נמצאים בצד הנהג ו/או בקדמת לאור העובדה ש . יג

צידי ככל שאין אפשרות לחניה ניצבת כאמור לעיל, יש להעדיף רחובות עם חניה בשני ו  הרכב

 .וד לכיוון התנועה., על מנת להימנע ממצב שרכבים יחנו הפוך ו/או יכנסו לרחוב בניגהכביש

על חשבון את המתקנים ממיקום עמדות טעינה ברצועת העזר, מומלץ למקם  על מנת להמנע . יד

בחניה ניצבת   'סמ  50לפחות בחניה מקבילה או    ' סמ  75ברוחב של    -רצועת החניה )"אוזניים"(  

  .לרחוב

 מ'2בעת תכנון ותיאום התשתיות יש לוודא שתשתית החשמל והתקשוב יהיו רחוקים לפחות  . טו

 או גז.  מצנרת מים 

באופן ברור )לרוב בצבע ירוק( , וישולטו באופן ברור, לרבות סוג הטעינה,   עמדות טעינה יצבעו .טז

וכן כללים להגבלת שעות חניה וטעינה, על מנת לאפשר תחלופה ברחוב )בדגש על רחובות 

 מסחריים  
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 ולאור זאת:  התאמה של אופי הטעינה לאופי הרחוב והמרחב יש להבטיח  .3

ש להבטיח שעמדות טעינה בשכונת מגורים/מרחב מסחרי יתאימו לצרכי התושבים י .יז

והמשתמשים הקבועים. כמות וסוג המתקנים לא יפריעו לרווחת הציבור ובטיחותו)מגורים( או 

 כלכליות העסקים )מסחר(   

 מיקום העמדות, יוסכמו עם התושבים/סוחרים ככל שניתן   . יח
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 במרחבים פרטיים או ציבוריים כללי תכן ובטיחות להתקנת מתקנים  .9

 
)כבלי ההטענה(.   ם ניידימתקן הטעינה( ואמצעים  טעינה חשמלית ברחובות עירוניים, כוללת אמצעים קבועים )

, שאינו עלויות מדובר על אמצעי עתיר    בנוסף,מעצם השילוב בין השניים, ישנה הסתברות לפגיעה בהולכי רגל.  

לאור זאת, מילוי ההנחיות הבאות יבטיח תחזוקה טובה, מניעת ת תחנת דלק( גמממוקם במתקן מאובטח )דו

 ונדליזם פגיעה בעמדות ושמירה על רמת בטיחות גבוהה למשתמשים ולציבור הרחב:

   ( 2019-35 - )חש יש לוודא שהמתקן עומד בהנחיות רשות החשמל לעניין טעינה חשמלית . א      

 לטובת כך, יש לדרוש במכרז להוכיח עמידה בכל הדרישות האמורות ובכלל תקינה בינ"ל מוכרים 

ב. יש לוודא שהמיקום של המתקן מצוי כאמור לעיל ברצועת עזר, לרבות מרחקי בטיחות מהרצועות      

 האחרות, ו/או ברצועת החניה )באמצעות "אוזניים"(

לעיל, לצד התכנון הפרוגרמטי והנופי  8לטובת כך יש להציג את מיקומו המדויק של העמדה, כאמור בסעיף 

 על כל הרצועות והשימושים כאמור לעיל,  –המלא של חתך הדרך 

 להולכים ושבים הכבילה לא תהווה מפגעשג. יש לוודא      

 אלא חלק ממערכת מנוהלת ו/או שכוללת חיבור לכבילה  לטובת כך יש להבטיח שהכבילה איננה חופשייה

    פרטית בלבד.

הינה כבילה שמבטיחה ו/או מאפשרת החזרתה למקומה  cord management systemכבילה מנוהלת 

גלגול הכבל ים שמאפשרת באופן שאינו מסכן את בטיחות הציבור. מערכות אלו נעות בין מנופים ידני 

שימוש , דרך מנגנוני מתיחה שמונעים מהכבלים להשתרך על הקרקע ולגרום  חסרה למקומו לאחר 

למפגע להולכי רגל )לרבות מתקנים עם מתיחה עילית שמונעת מפגע גם בשעת הטעינה(, וכלה 

 שחוזריהם מעליהם לאחר השימוש לתוך גוף המתקן.   םבמנגנוני

וקה בהמשך )ככל שהמערכת מגנה ההבדל בין המתקנים הינה כמובן בעלויות ובנראות אבל גם בתחז

 על הכבילה טוב יותר, כך התחזוקה הנדרשת נמוכה יותר( 

המתקנים השונים מאפשרים בין היתר גם הטמעה בעמודים קיימים )בעיקר עמודי תאורה(, שילוב 

 מחייבים עמדת תשלום ומידע  תר ואחרים בסיסיים יו . מאור מקומי או וייפי ואמצעי תשלום, ומידע

 .  המהוות מפגע נוסף במרחב הפיזי ולכן מוצע לחייב עמדות משולבות תונפרד

 

 



 טעינת רכבים חשמלית ברחוב העירוני                                                     
 2019ספטמבר  מדריך לתכנון ורישוי מרחבי                                                      

 

 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   מדריסה או פגיעה של מכוניות מוגנת שעמדת הטעינה ד. יש לוודא      

או פגיעה בה על ידי הרכב  בהקמת עמדת טעינה, יש להציב או לוודא את קיומו של מכשול פיזי שימנע דריסה  

הטוען או כלי רכב אחר. חסימה זו יכולה לכלול שילוב של מעצורי חניה )להרחקת כלי הרכב מהעמדה( ועמודי 

חניה )למניעת פגיעה קדמית ו/או של רכב גבוה(. על המחסומים להיות צבועים בצבע בולט, על מנת להתריע 

מעלות ו/או  45-של הולכי רגל. בחניה ניצבת או בחניה ב ולהרתיע מהתקרבות מיותרת, הן של מכוניות והן

רצועת החניה, ישנה חובה לשלב את האמור לעיל. מוקמה במרחב מסומן בתוך במקרה ועמדת הטעינה 

בחניה ניצבת למדרכה שבה עמדת הטעינה ממוקמת על רצועת העזר, אין צורך בעמודי חניה להגנה מדריסה, 

 עין זה או פתרון אחר שיתריע בפני הולך הרגל על המפגע האפשרי.אך מומלצת הצבת מחסום מ

 לאופי הטעינה הנדרש יםמותאמהקיימת ואופיה, שת חשמל פרישה. יש לוודא      

אופן הטעינה ומאפיינה חייבות לקבל ביטוי באופי רשת החשמל והתקשורת שתפרס בין העמדות.  בנוסף, יש 

לוודא שקוי החשמל יתואמו עם התשתיות האחרות בתת הקרקע, לרבות האפשרות לטיפול ותחזוקה הולמים 

להתנות את תכנית הפריסה העירונית ואת הפריסה בפועל באישור מהנדס חשמל מטעם  .  לאור זאת, יש

      הרשות שיאשר את האמור לעיל. 

  ו. יש לוודא שיש תשתיות תקשורת באיכות גבוהה      

לטובת כך יש לאשר את סוג הטעינה ואת מיקומה רק לאחר וידוא שיש תשתית תקשוב אמינה ובלתי מופרעת. 

רשת תקשובית זו נדרשת לטובת סנכרון בין מתקנים, וידוא התאמה בין הכבילה והרכב, ויכולת ביצוע  

לצרכים תחייב עדכון בטרם אישור. אמנם יש תשלומים ושירות מותאם.  העדר תשתית תקשוב מותאמת 

מערכות טעינה ללא תקשוב ורישות חכם של הטעינה, אולם לאור הרצון לייצר רשת עירונית מתפתחת ולספק 
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שירות מהימן ולאורך זמן מומלץ לכוון לסוג זה )למשל יכולת לדעת איפה יש עמדות פנויות כעת, לקבל מידע 

 אורך זמן וכו'( ולכן יש חשיבות מכרעת לאיכות התקשוב באזור.אישי על כמות טעינות ועלויות ל

 מאפשר תפעול ותחזוקה נאותיםוהעמדתו של העמדה יש לוודא שמיקומו . ז     

 כך למשל מתקן מסוג מסויים   לטובת כך יש לוודא שהמיקום שנבחר, וסוג המתקן מאפשרים תחזוקה נאותה.

לא יאושר במידה והוא מחייב פתיחה של אחורי המתקן לטובת תפעול ותחזוקה, ובפועל הוא צמוד לאדנית 

 בנויה ולא מאפשר פתיחה  ו/או מיקומו עלול לפגוע בבטיחות הולכי הרגל בעת הפתיחה ותחזוקה  

  וצמצום פגיעה אפשרית במתקניםוודא ניראות  יש לוודא שהמרחב מואר היטב על מנת ל . ח

לטובת כך יש לוודא שהעמדות ממוקמות במקום מואר היטב, ותאורת הרחוב אינה מופרעת על ידי חפצים 

את המתקן על ידי אמצעי מאור אינטגרטיביים להאיר  אחרים ו/או צמחייה מקומית, או לחלופין, ניתן

 המאפשרים תחזוקה נאותה

 

 הוראות לאישור התקנה במרחבים פרטיים ו/או ציבוריים למחצה .10
 

מסמך המדיניות חייב לכלול גם תהליך אישור להתקנה במרחבים פרטיים ו/או ציבוריים למחצה על מנת לוודא 

 שכל האמור לעיל מתקיים גם בשטח שאינו בשליטתו המיידית של הרשות המקומית

איננו  ואולם מאחר וכהגדרתו כמתקן דרך,תהליך זה יכול להיות כחלק מתהליך היתר הבניה ו/או רשיון עסק, 

מחייב רישוי במידה והוא איננו משולב בתהליך בינוי אחר, ללא קביעת מנגנון עירוני )באמצעות חוק עזר או  

 היטב את הנעשה. לאכןףתכנית עירונית מחייבת( לא ניתן יהיה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


