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הנחיות תכנון סגירות חורף קלות במתחם שוק הפשפשים/שוק יווני- יפו 

פתרונות אפשריים לקירוי חורף קל לאורך רחובות צרים בשוק היווני ובשוק הפשפשים 

רקע: 

מתחמי השווקים ביפו מאופיינים ברחובות צרים של 5-6 מ', המפותחים בחלקם כרחובות משולבי תנועה, לעתים ללא 

הפרדה מפלסית. 

לפיכך סומנו תיחומים ברורים לאזורי ישיבה, שיכולים להתרחב בשעות הלילה: 

 פס לבן, ברצועה של עד 1.5 מ'  מחזית המבנה, לסימון אזור ישיבה פתוחה לפעילות יום 

 פס צהוב, ברצועה של עד 2.5 מ' מחזית המבנה, לסימון אזור ישיבה לפעילות לילה. 

בחתך רחוב מסוג  זה סגירת חורף קבועה ברוחב של 2.5-2.8 מ' תחסום עד חצי מרוחב תחום הדרך, ולפיכך ברחובות 

סימטריים )בהם ממוקמים עסקים בשתי גדות הרחוב(, לא ניתן להציב סגירות חורף בנויות, והמציאות דורשת פתרון 

יעיל וגמיש יותר של קירוי באמצעות יריעות פלסטיק, המאפשר הגנה מפני קור וגשם ללא היצרות קבועה של הרחוב. 

יחד עם זאת, פתרון זה דורש בקרה גבוהה יותר בהתייחס להיבטי עיצוב/ התקנה ובטיחות. 

בהיעדר פתרון קבע, בשל אילוצי המרחב ומידות הרחוב, ניתן יהיה לאשר התקנת יריעות פלסטיק, בכפוף לעמידה 

בדרישות ובתנאים הבאים: 

1. התקנת סגירת חורף "קלה" תאושר רק ברחובות בחתך שלא מאפשר סגירה קבועה )זכוכית( בשל אילוצי 

התפעול והמרחב הקיים. 

2. היריעות יהיו שקופות בלבד. 

3. היריעות יהיו נגללות והפינות יקשרו ברוכסן או ש"ע. שטח ה"סגירה"/קרוי יהיה חופף לשטח שאושר 

להצבת שולחנות וכסאות ברישיון העסק. 

4. היריעות יחוברו אל סוכך מתקפל )מרקיזה(, ישר בעל זרועות ישרות, כנדרש בהנחיות העירוניות לסוככים 

ולא יותרו פתרונות מאולתרים כגון "אוהלים", או "מטריות". לא תותר התקנה על גגון. 

5. היריעות יוסרו בשעות בהן אין פעילות של בית העסק, ו/או בשעות בהן נדרש מעבר רכב תפעול- לפי מדיניות 

הפעילות בשוק. 

6. האחריות הבלעדית לבטיחות תוטל על בעל העסק, להצבת היריעות בהתאם לכל תקנות הבטיחות ודרישות 

החוק. 

7. חיבורי חשמל או הצבת מתקני חימום / קירור/תאורה באחריות בעל העסק בלבד ועליו להחזיק באישור 
חשמלאי מוסמך ובאישור יועץ בטיחות. 

 

 

 


