
 

  

 הנחיות מרחביות
 חומרי גמר

  קיבוץ יגור 

קיבוץ שער העמקים 

קיבוץ אושה 

  קיבוץ רמת יוחנן 

קיבוץ כפר המכבי 

 כפר חסידים 

  כפר ביאליק 

איבטין 

       



 חומרי גמר

 

 קיבוץ יגור  

 

 קיבוץ יגור תת נושא נושא / אזור

      

קירות 
חיצוניים של 

 מבנים

 +צבע חוץ, בטון חשוף וכד'.  טיחשליכט צבעוני, אבן נסורה,   חומרי גמר

 בקיר חזיתי. נלוויםציפוי כנ"ל. אסורה התקנת מתקנים  הנחיות לקירות חזית

 צבעי החלונות והתריסים יהיו בגוונים דומים המשתלבים זה עם זה בכל בניין ו/או שכונה. הנחיות בנוגע לפתחים

 הנחיות מיוחדות
מזגנים יותקנו במקומות המיועדים לכך בתכנון מוסדר מראש, מיקום המזגן יכלול גם הכנה לניקוז וצנרת 

מתאימה סמויה, שיקול בבחירת מיקום המזגן יהיה, בין השאר, רעש מינימלי לבית המגורים וכן לגובלים. תינתן 
 קרקע. הפנימי של המעקה או על פני ה מצדועדיפות להתקנת מנוע המזגן על הגג 

גדרות 
קדמיים 

 ומרכיביהם

 ל.ר. חומרי גמר

 ל.ר. שערים להולכי רגל

 גובה גדרות
מ'. הגדרות יהיו מרשת או צמחיה או שילוב של  1.20גובה הגדרות בין המגרשים ובחזית הרחוב לא יעלה על 

 שניהם.

 ל.ר. הנחיות מיוחדות

גדרות בין 
 שכנים*

   חומרי גמר

 מ' עשויות מרשת או מצמחיה או שילוב של שניהם.  1.20הגדרות בין השכנים תהיינה בגובה עד  הנחיות מיוחדות

 קירות תמך*

 קירות התמך יבוצעו מאבן לקט מקומית או מבטון מחופה באבן נסורה או בטון חשוף. חומרי גמר

הנחיות לגדר 
בטיחותית )במידת 

 הצורך(

ס"מ  10-מרובעים כאשר המוטות הם אנכיים במרחק של לא יותר מגדרות בטיחות יהיו מפרופילים עגולים או 
 ביניהם

 קופינג
הקופינג יבוצע מאבן תואמת לציפוי הקיר או מבטון כאשר הקיר מבטון חשוף. שיפוע הקופינג יהיה לכיוון 

 המפלס הגבוה.

 הנחיות מיוחדות
מ' מרחב חופשי בין קיר לקיר  1.5נסיגה של מ'. מעבר לגובה זה תתחייב  2.5קירות תומכים יוגבלו לגובה של 

 לכל הפחות.



 חומרי גמר

 קיםקיבוץ שער העמ

 קיבוץ שער העמקים תת נושא נושא / אזור

קהוותימחנה  שכונת הרחבה    

קירות חיצוניים 
 של מבנים

 חומרי גמר

מבנים יבנו מבניה קונבנציונלית )בלוקים/בטון( או בניה 
קונבנציונלית. במבנים  מבחוץ לבניה הדומה במרא

רב/דו משפחתיים, יתייחס התכנון לכול חלקי המגרש 
בין כול בתי המשפחה.  על מנת ליצור קשר עיצובי

בתים דו/רב משפחתיים יהיו מחופים באותו גמר 
וצבועים באותו צבע. המבנים יחופו בטיח חוץ בגוון 

 הדומה למבני הקיבוץ הקיים.

 +צבע חוץ, בטון חשוף וכד'. שליכט צבעוני, אבן נסורה, טיח

הנחיות 
 לקירות חזית

 בקיר חזיתי. נלוויםציפוי כנ"ל. אסורה התקנת מתקנים 

הנחיות בנוגע 
 לפתחים

 צבעי החלונות והתריסים יהיו בגוונים דומים המשתלבים זה עם זה בכל בניין ו/או שכונה.

הנחיות 
 מיוחדות

המזגנים ישולבו היתר בניה יכלול פתרון למיקום מזגנים. 
בבניין והמעבה יותקן על הגג או על פני הקרקע בעיצוב 

 התואם את המבנה.

מזגנים או מקומות מיועדים למזגנים ישולבו בניין ויותקנו לפי 
המגורים  באזורתכנית שתאושר ע"י המהנדס הועדה המקומית. 

המעבה יוסתר על הגג או על פני  בלבד. יותרו מזגנים מפצלים
 צוב התואם את  המבנה.הקרקע בעי

גדרות קדמיים 
 ומרכיביהם

   חומרי גמר

שערים 
 להולכי רגל

  

 מ'. הגדרות יהיו מרשת או צמחיה או שילוב של שניהם. 1.20גובה הגדרות בין המגרשים ובחזית הרחוב לא יעלה על  גובה גדרות

הנחיות 
 מיוחדות

מעקות ייבנו כחוק ובהתאם לתקן ישראלי התקף. שלא 
לצרכי הביטחון, בין המבנים ובגבול המגרשים תותר 
הקמת גדר חיה בלבד, לצורך כך ניתן יהיה לשלב 

 בגדר אלמנטי התמיכה מסוגים שונים.

 

גדרות בין 
 שכנים*

 
 חומרי גמר

  

הנחיות 
 מיוחדות

 מ' עשויות מרשת או מצמחיה או שילוב של שניהם. 1.20הגדרות בין השכנים תהיינה בגובה עד 



 חומרי גמר

 קירות תמך*

 קירות התמך יבוצעו מאבן לקט מקומית או מבטון מחופה באבן נסורה או בטון ח חומרי גמר

הנחיות לגדר 
בטיחותית 
)במידת 
 הצורך(

 ס"מ ביניהם 10-יותר מגדרות בטיחות יהיו מפרופילים עגולים או מרובעים כאשר המוטות הם אנכיים במרחק של לא 

 הקופינג יבוצע מאבן תואמת לציפוי הקיר או מבטון כאשר הקיר מבטון חשוף. שיפוע הקופינג יהיה לכיוון המפלס הגבוה. קופינג

הנחיות 
 מיוחדות

מ'. מעבר לגובה זה  2.5קירות תומכים יוגבלו לגובה של 
מ' מרחב חופשי בין קיר לקיר  1.5תתחייב נסיגה של 

הפחות. שכונת הרחבה: תותר הקמת קירות לכל 
תומכים במקומות הנדרשים עקב טופוגרפיה. גובה 

מטר מקסימום ברציפות )במקרים  2.0 -הקיר יוגבל ל 
מ'(. גובה קיר תעשה  2.5חריגים בלבד יותר גובה של 

 מ' לתוך המגרש. 1של  בנסיגה

מ'. מעבר לגובה זה  2.5קירות תומכים יוגבלו לגובה של 
מ' מרחב חופשי בין קיר לקיר לכל  1.5יב נסיגה של תתחי

 הפחות.

 פרגולות*

   חומרי גמר

     צורה וצבע

משקל מרחבי 
 של קירוי

    

הנחיות 
 לעמודים

    

הנחיות 
 מיוחדות

    

  

 

 

 



 חומרי גמר

 

 כפר חסידים

 כפר חסידים תת נושא נושא / אזור

קירות חיצוניים של 
 מבנים

 יפורטו חומרי גמר החזיתות וגווניהםבבקשה להיתר  חומרי גמר

הנחיות לקירות 
 חזית

  

הנחיות בנוגע 
 לפתחים

  

 הנחיות מיוחדות

  

 

 

 

 

 



 חומרי גמר

 

 קיבוץ כפר מכבי

נושא / 
 אזור

 קיבוץ כפר מכבי תת נושא

 קהוותימחנה  שכונת הרחבה   

קירות 
חיצוניים 
 של מבנים

 חוץ, בטון חשוף וכד'.+צבע  שליכט צבעוני, אבן נסורה, טיח חומרי גמר

הנחיות לקירות 
 חזית

 גימור חזיתות, כולל מסביב למבנה וכולל המבנים על הגג יהיו מחומרים עמידים. יאסר השימוש בטיח זרוק )שפריץ(

הנחיות בנוגע 
 לפתחים

 צבעי החלונות והתריסים יהיו בגוונים דומים המשתלבים זה עם זה בכל בניין ו/או שכונה.

 מיוחדותהנחיות 

מזגנים או מקומות המיועדים למזגנים ישולבו בבניין ויותקנו לפי תכנית שתאושר ע"י מהנדס הועדה המקומית כולל הכנה 
המגורים יותרו מזגנים מפוצלים בלבד.  באזורלניקוז מוסדר וכול יחידה אל שוחות הניקוז של הבניה כתנאי להיתר הבניה. 

קע בעיצוב התואם את המבנה. מיקום המזגנים והסתרתם יקבעו כך שהמפלסי המעבה יוסתר על הגג או על פני הקר
 מהקבוע בחוק למניעת המפגעים. יחרגוהרעש מהם לא 

גדרות 
קדמיים 

 ומרכיביהם

   חומרי גמר

שערים להולכי 
 רגל

  

 או צמחיה או שילוב של שניהם.מ'. הגדרות יהיו מרשת  1.20גובה הגדרות בין המגרשים ובחזית הרחוב לא יעלה על  גובה גדרות

   הנחיות מיוחדות

גדרות בין 
 שכנים*

   חומרי גמר

 מ' עשויות מרשת או מצמחיה או שילוב של שניהם. 1.20הגדרות בין השכנים תהיינה בגובה עד  הנחיות מיוחדות

קירות 
 תמך*

 חומרי גמר
 נסורה או בטון חשוף.קירות התמך יבוצעו מאבן לקט מקומית או מבטון מחופה באבן 

הנחיות לגדר 
בטיחותית 

 )במידת הצורך(

 ס"מ ביניהם 10-גדרות בטיחות יהיו מפרופילים עגולים או מרובעים כאשר המוטות הם אנכיים במרחק של לא יותר מ

 קופינג
 יהיה לכיוון המפלס הגבוה. הקופינג יבוצע מאבן תואמת לציפוי הקיר או מבטון כאשר הקיר מבטון חשוף. שיפוע הקופינג



 חומרי גמר

 הנחיות מיוחדות
מ' מרחב חופשי בין קיר לקיר לכל  1.5מ'. מעבר לגובה זה תתחייב נסיגה של  2.5קירות תומכים יוגבלו לגובה של 

 הפחות.

 פרגולות*

     חומרי גמר

     צורה וצבע

משקל מרחבי 
 של קירוי

    

     הנחיות לעמודים

 הנחיות מיוחדות
על גבי גג שטוח תותר הקמת פרגולה שמידותיה יהיו 

 חישוב שטחים. -עפ"י תקנות התכנון והבניה 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חומרי גמר

 

 קיבוץ אושה

נושא / 
 אזור

 קיבוץ אושה תת נושא

 (2)מגורים א  קהוותימחנה  (3שכונת הרחבה )מגורים א  

קירות 
חיצוניים 
 של מבנים

 חומרי גמר

טובה, בעלי קיום חומרי הבניה יהיו באיכות 
ארוך טווח ובעיצוב ארכיטקטוני מגובש. 
הקירות יטויחו או יצבעו בצבעים בגווני 

פסטל ובמבחר מוגדר של צבעים )צבעי 
 חום(-אדמה בז

מבנים יבנו מחומרים איכותיים בעלי עמידות לטווח ארוך.   
מהנים קיימים וישמרו על אופי  יניו - יחידות דיור קטנות

, גגות צבעוניגמר טיח  העיצוב האדריכלי הקיים באזור זה.
 (המבנה "י)או שטוחים עפ  רעפים

 בקיר חזיתי. נלוויםאסורה התקנת מתקנים  הנחיות לקירות חזית

 הנחיות בנוגע לפתחים

יותר שימוש מוגבל באבן מקומית לעיצוב 
החלונות והתריסים פתחים ופרגולות. צבעי 

יהיו בגוונים דומים המשתלבים זה עם זה 
 בכל בניין ו/או שכונה.

צבעי החלונות והתריסים יהיו בגוונים דומים המשתלבים זה עם 
 זה בכל בניין ו/או שכונה

 הנחיות מיוחדות

מזגנים או מקומות המיועדים למזגנים ישולבו בבניין ויותקנו לפי תכנית שתאושר ע"י מהנדס הועדה המקומית 
המגורים יותרו  באזורכולל הכנה לניקוז מוסדר וכול יחידה אל שוחות הניקוז של הבניה כתנאי להיתר הבניה. 

ב התואם את המבנה. מיקום המזגנים מזגנים מפוצלים בלבד. המעבה יוסתר על הגג או על פני הקרקע בעיצו
 והסתרתם יקבעו כך שהמפלסי הרעש מהם לא יחרוגו מהקבוע בחוק למניעת המפגעים.

גדרות 
קדמיים 

 ומרכיביהם

   חומרי גמר

   שערים להולכי רגל

 גובה גדרות
או שילוב של  מ'. הגדרות יהיו מרשת או צמחיה 1.20גובה הגדרות בין המגרשים ובחזית הרחוב לא יעלה על 

 שניהם.

   הנחיות מיוחדות

גדרות בין 
 שכנים*

   חומרי גמר

 מ' עשויות מרשת או מצמחיה או שילוב של שניהם. 1.20הגדרות בין השכנים תהיינה בגובה עד  הנחיות מיוחדות



 חומרי גמר

קירות 
 תמך*

 או בטון חשוף. קירות התמך יבוצעו מאבן לקט מקומית או מבטון מחופה באבן נסורה חומרי גמר

הנחיות לגדר בטיחותית 
 )במידת הצורך(

ס"מ  10-גדרות בטיחות יהיו מפרופילים עגולים או מרובעים כאשר המוטות הם אנכיים במרחק של לא יותר מ
 ביניהם

 קופינג
יהיה לכיוון  הקופינג יבוצע מאבן תואמת לציפוי הקיר או מבטון כאשר הקיר מבטון חשוף. שיפוע הקופינג

 המפלס הגבוה.

 הנחיות מיוחדות
מ' מרחב חופשי בין קיר לקיר  1.5מ'. מעבר לגובה זה תתחייב נסיגה של  2.5קירות תומכים יוגבלו לגובה של 

 לכל הפחות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חומרי גמר

 

 
 קיבוץ רמת יוחנן

נושא / 
 אזור

 קיבוץ רמת יוחנן תת נושא

 יח"ד קיימות 2מגורים א  3מגורים א   

קירות 
חיצוניים 
 של מבנים

 חומרי גמר
מבנים יבנו חיצונית מחומרי גמר באיכות 

 ךארו גבוהה ועמידים לטווח 

    מבנים יבנו חיצונית מחומרי גמר באיכות גבוהה ועמידים לטווח ארוך.  
כולן מסביב  גימור חזיתות - תעשייה + תעשייה קלה ומלאכה

בעלי תכונות התנקות  למבנה וכולל המבנים יהיה מחומרים עמידים
עצמית בגוונים בהירים. גימור חזיתות יהיה מחומרים עמידים, ייאסר 

 שימוש בטיח זרוק)שפריץ(, קירות אזבסט או יריעות.

 בקיר חזיתי. נלוויםאסורה התקנת מתקנים  הנחיות לקירות חזית

 המשתלבים זה עם זה בכל בניין ו/או שכונה.צבעי החלונות והתריסים יהיו בגוונים דומים  הנחיות בנוגע לפתחים

 הנחיות מיוחדות

מזגנים או מקומות המיועדים למזגנים הגובה המרבי הכולל המותר יימדד מגובה שולבו בבניין ויותקנו לפי תכנית 
שתאושר ע"י מהנדס הועדה המקומית כולל הכנה לניקוז מוסדר וכול יחידה אל שוחות הניקוז של הבניה כתנאי 

יוסתר על הגג או על פני הקרקע בעיצוב  המגורים יותרו מזגנים מפוצלים בלבד. המעבה באזורלהיתר הבניה. 
התואם את המבנה. מיקום המזגנים והסתרתם יקבעו כך שהמפלסי הרעש מהם לא יחרוגו מהקבוע בחוק למניעת 

 המפגעים.

גדרות 
קדמיים 

 ומרכיביהם

 חומרי גמר
על גבול מגרש הפונה לשטחים  -תעשייה + תעשייה קלה ומלאכה   

גדרות שקופים )גדר פרופילים או גדר החקלאים תחול חובת בניית 
 מ' 1.8רשת) משולבת בצמחיה מטפסת. גובה הגדר לא יעלה על 

     שערים להולכי רגל

 גובה גדרות
קירות פיתוח הנדרשים לצורך  -תעשייה + תעשייה קלה ומלאכה   

 מ', הקירות יבנו מאבן טבעית.  0.8ח יותרו בגובה שלא יעלה על ופית

     מיוחדותהנחיות 

     חומרי גמר



 חומרי גמר

גדרות בין 
 שכנים*

 הנחיות מיוחדות
מ' עשויות מרשת או  1.20הגדרות בין השכנים תהיינה בגובה עד   

 מצמחיה או שילוב של שניהם. 

קירות 
 תמך*
קירות 
 תמך*

 חומרי גמר
קירות התמך יבוצעו מאבן לקט מקומית או מבטון מחופה באבן   

 נסורה או בטון חשוף.

הנחיות לגדר בטיחותית 
 )במידת הצורך(

גדרות בטיחות יהיו מפרופילים עגולים או מרובעים כאשר המוטות   
 ס"מ ביניהם 10-הם אנכיים במרחק של לא יותר מ

 קופינג
הקופינג יבוצע מאבן תואמת לציפוי הקיר או מבטון כאשר הקיר   

 יהיה לכיוון המפלס הגבוה. מבטון חשוף. שיפוע הקופינג

 הנחיות מיוחדות
מ'. מעבר לגובה זה תתחייב  2.5קירות תומכים יוגבלו לגובה של   

 מ' מרחב חופשי בין קיר לקיר לכל הפחות. 1.5נסיגה של 

 פרגולות*

 חומרי גמר
תותר הקמת פרגולה מעץ או מתכת נסמכת על עמודים ו/או על   

 התכנון והבניה.המבנה העיקרי בהתאם לתקנות 

     צורה וצבע

 משקל מרחבי של קירוי
    

     הנחיות לעמודים

     הנחיות מיוחדות

 

 

 

 

 

 



 חומרי גמר

 

 כפר ביאליק

נושא / 
 אזור

 כפר ביאליק תת נושא

      

קירות 
חיצוניים 
 של מבנים

 להיות עמידים לתנאי מזג אויר ורחיצים. בבקשה להיתר בניה יפורטו חומרי גמר החזיתות וגווניהם. על חומרי הגמר חומרי גמר

הנחיות לקירות 
 חזית

  

הנחיות בנוגע 
 לפתחים

  

 .ןהבניימיקום המזגנים יקבע בבקשה להיתר בניה ובאופן שישתלב בעצוב חזית  הנחיות מיוחדות

גדרות 
קדמיים 

 ומרכיביהם

 חומרי גמר
 1.00בחזית הקדמית הפונה לכביש תותר גדר בנויה מבלוקים או בטון בצפוי אבן או טיח בפיגמנט בהיר עד לגובה של 

חללים  % 70מ' מקסימום מגובה אבן שפה ומעליה תתאפשר הקמת גדר קלה ממתכת או עץ שיהיו בה לפחות 
 יםהשער יבציידמ', עמודי גדר יותרו רק  1.8פתוחים ועד לגובה כולל של 

שערים להולכי 
 רגל

  

   גובה גדרות

   הנחיות מיוחדות

גדרות בין 
 שכנים*

 חומרי גמר

בהיר עד לגובה של  הקדמית הפונה לכביש תותר גדר בנויה מבלוקים או בטון בצפוי אבן או טיח בפיגמנט בחזית .1
מ' מקסימום מגובה אבן שפה ומעליה תתאפשר הקמת גדר קלה 1.00 חללים  % 70שיהיו בה לפחות ממתכת או עץ  

מ', עמודי 1.8פתוחים ועד לגובה כולל של  . בחזית הצידית והאחורית יותרו, בנוסף על 2השערים.  יבציידגדר יותרו רק  
.שלעיל, גם גדרות קלות בלבד 1בסעיף  האמור . 

   הנחיות מיוחדות

 

            



 חומרי גמר

 

 איבטין

נושא / 
 אזור

 איבטין תת נושא

      

קירות 
חיצוניים 
 של מבנים

 חומרי גמר
חומרי גמר חיצוניים של הבית, החניה ומבני עזר, יהיו עמידים כגון: טיח על בסיס אקרילי, טיח משלך, חיפוי אבו נסורה, 

 חיפוי אבן.

הנחיות 
לקירות 

 חזית
  

הנחיות 
בנוגע 
 לפתחים

  

הנחיות 
 מיוחדות

  

גדרות 
קדמיים 

 ומרכיביהם

 חומרי גמר
יסומנו בבקשה להיתר הפרטיים תהיינה מאבן טבעית ו/או אבן נסורה ומעובדת. הגדרות  ציבורייםגדרות הפונות לשטחים 

 בנייה.

שערים 
 להולכי רגל

  

   גובה גדרות

הנחיות 
 מיוחדות

  

גדרות בין 
 שכנים*

 תותר הקמה של גדרות בין מגרשים.  חומרי גמר

הנחיות 
 מיוחדות

  

 

 


