
כיכר איתן קצרין  

סגירת חורף                          

  דוגמאות והמלצות תכנון, חלופות



סוגי ואופני סגירת חורף

פתרונות סגירת חורף, כיכר איתן, קצרין

:סגירה בברזנט

.בידוד באיכות נמוכה-

.ניקוז נגר בשפיכה חופשית-

.אסטטיקה ירודה-

לא מומלץ בכלל-



סוגי ואופני סגירת חורף

פתרונות סגירת חורף, כיכר איתן, קצרין

:סגירה במרקיזה

.  סגירה חלקית-

.אינו נותן פתרון איכותי לחורף-

.מאפשר גמישות-



סוגי ואופני סגירת חורף

פתרונות סגירת חורף, כיכר איתן, קצרין

:מבנה אלומיניום גג פאנל מבודד,  free standing"", ביתן חורף

פתרון איכותי במצבים בהם לא ניתן להיצמד למבנה כתוצאה ממגבלות  -

.שמירה על רצף מעברים/עיצוב/תכנון

.מאפשר גמישות ביחס בבחינת המיקום והעמדה-

שליטה בעת תכנון על מיקום מרזבים-



סוגי ואופני סגירת חורף

פתרונות סגירת חורף, כיכר איתן, קצרין

:גג פאנל מבודד ויטרינות זכוכית, סגירה באלומיניום

.הפתרון הנפוץ השומר יחסית יותר על אסטטיקה-

.מאפשר ניקוז כראוי-

...בעיה שברב המקומות הקירוי נשאר גם לאחר החורף ולעיתים גם הסגירה-



סוגי ואופני סגירת חורף

פתרונות סגירת חורף, כיכר איתן, קצרין



סוגי ואופני סגירת חורף

פתרונות סגירת חורף, כיכר איתן, קצרין

סגירות אלומיניום חשמליות  

פיתרון איכותי לחורף וקיץ-

.מאפשר ניקוז כראוי-

עלות גבוה-



'מצב קיים

פתרונות סגירת חורף, כיכר איתן, קצרין

:  מקרה מבחן

חזית צפונית  

'שלב ב



פתרונות סגירת חורף, כיכר איתן, קצרין

.סימון שטח ריאלי לסגירה -

.'מ 2.0שמירה על מעברים מינימאלי בין קירוי למכשול  -



ללא סגירה  

פתרונות סגירת חורף, כיכר איתן, קצרין

סגירה רציפה 01חלופה -

י מודול חנויות"חלוקות עפ-

.אפשרות סגירה לכל עומק הקרניז ובליטה בהתאם למגבלות מעברים מינימאליים-

.  'מ 1.3מעבר לעומק קרניז כ ' מ 1-5הרחבות בין -

!לא ניתן לאפשר סגירה - יחידה מסחרית מזרחית-

.'וכואחידות מפלסים ,שמירה על אסטטיקה-

מחייב התאחדות בעת ביצוע-

ללא סגירה  

שמירה על 

מעבר מלא

ללא סגירה  

שמירה על 

מעבר מלא



פתרונות סגירת חורף, כיכר איתן, קצרין

ללא סגירה שמירה על מעבר מלא

סגירה רציפה 01חלופה -

י מודול חנויות"חלוקות עפ-

.אפשרות סגירה לכל עומק הקרניז ובליטה בהתאם למגבלות מעברים מינימאליים-

.  'מ 1.3מעבר לעומק קרניז כ ' מ 1-5הרחבות בין -

!לא ניתן לאפשר סגירה - יחידה מסחרית מזרחית-

.'וכואחידות מפלסים ,שמירה על אסטטיקה-

מחייב התאחדות בעת ביצוע-



פתרונות סגירת חורף, כיכר איתן, קצרין

סגירה חלקית 02חלופה -

י מודול חנויות"חלוקות עפ-

.  קרניז+'5למעט פרגולה בית קפה  ' מ 1.3מעבר לעומק קרניז כ ' מ 2הרחבות -

.אפשרות סגירה לכל עומק הקרניז ובליטה בהתאם למגבלות מעברים מינימאליים-

!לא ניתן לאפשר סגירה - יחידה מסחרית מזרחית-

גמישות ביצוע-



פתרונות סגירת חורף, כיכר איתן, קצרין

סגירה חלקית 02חלופה -

י מודול חנויות"חלוקות עפ-

.  קרניז+'5למעט פרגולה בית קפה  ' מ 1.3מעבר לעומק קרניז כ ' מ 2הרחבות -

.אפשרות סגירה לכל עומק הקרניז ובליטה בהתאם למגבלות מעברים מינימאליים-

!לא ניתן לאפשר סגירה - יחידה מסחרית מזרחית-

גמישות ביצוע-



פתרונות סגירת חורף, כיכר איתן, קצרין

סגירה חלקית 02חלופה -

י מודול חנויות"חלוקות עפ-

.  קרניז+'5למעט פרגולה בית קפה  ' מ 1.3מעבר לעומק קרניז כ ' מ 2הרחבות -

.אפשרות סגירה לכל עומק הקרניז ובליטה בהתאם למגבלות מעברים מינימאליים-

!לא ניתן לאפשר סגירה - יחידה מסחרית מזרחית-

גמישות ביצוע-

פחות אסטטי-חשיפת קרניז בטון בפינות-



פתרונות סגירת חורף, כיכר איתן, קצרין

" תותיה"מבנה +מעבר מקורה מבנה רווחה

!לא לאפשר סגירת מעבר מקורה -

".תותיה"לאפשר סגירת חורף אלומיניום בלבד למרפסת -

.  במקומות בהם הוגדר בתכנית הפיתוח קיוסק "  ביתן סגירת חורף"לאפשר -



'מסחר בתחום תכנית פיתוח שלב ד

פתרונות סגירת חורף, כיכר איתן, קצרין

:מצב קיים

סגירות באופנים שונים לרבות פרגולות עץ וסגירות בברזנט-

פגיעה בנגישות רציפה-



'מסחר בתחום תכנית פיתוח שלב ד

אזור רחב

מאפשר סגירת חורף בצמוד לחזית מסחרית

פרגולה  /מאפשר ביתן חורף

אזור צר

מחייב מעבר ונגישות

פרגולה ללא סגירת חורף/מאפשר קירוי

פתרונות סגירת חורף, כיכר איתן, קצרין



'מסחר בתחום תכנית פיתוח שלב ד

פתרונות סגירת חורף, כיכר איתן, קצרין

אזור רחב

מאפשר סגירת חורף בצמוד לחזית מסחרית

פרגולה  /מאפשר ביתן חורף

אזור צר

מחייב מעבר ונגישות

פרגולה ללא סגירת חורף/מאפשר קירוי



'מסחר בתחום תכנית פיתוח שלב ד

אזור רחב

מאפשר סגירת חורף 

בצמוד לחזית מסחרית

ניתן לבחון שטח מינימאלי לביתן חורף עבור 

חנויות בהם לא ניתן ליצור סגירת חורף

פתרונות סגירת חורף, כיכר איתן, קצרין

בצמוד לחזית מסחרית

פרגולה  /מאפשר ביתן חורף

אזור צר

מחייב מעבר ונגישות

פרגולה/מאפשר קירוי

ללא סגירת חורף 



'מסחר בתחום תכנית פיתוח שלב ד

פתרונות סגירת חורף, כיכר איתן, קצרין

+קירויביתן חורף/פרגולה

אופציה לסגירת חורף



קצרין, מרכז איתן

תודהתודה


