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 נופית תת נושא נושא / אזור

 1000מגרשי  –נופית ב'  נופית ב' נופית א'  

קירות 
חיצוניים של 

 מבנים

 חומרי גמר

אבן הגיר מסותתת או מעובדת, לא 
מוש במשטחי בטון חשוף ייותר ש

לחלונות, אלא לצורך מסגרות 
קורות וכד'. יותר שימוש בכל סוגי 

הטיח, לא יותר שימוש בטיח 
 צבעוני.

 

  
  

  
  
  
  
  

 

הנחיות לקירות 
 חזית

  

חזית המבנה הדו משפחתי בעל קיר 
משותף הפונה לרחוב תהייה סימטרית 

בין הבתים  עם התאמה ארקיטקטונית
והרמוניה עיצובית בין בתים סמוכים. 

במגרשים פינתיים ו/או במקרים מיוחדים 
ה מהוראה זו.יתותר סטי  

הנחיות בנוגע 
 לפתחים

  

 

 הנחיות מיוחדות

חובת בניה בגגות רעפים מרעפי 
חרס קלויים, לכל מבני המגורים 

 בכל האזורים.
 

חובת בניה בגגות רעפים מרעפי חרס 
לכל מבני המגורים בכל קלויים, 

 האזורים.
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גדרות 
קדמיים 

 ומרכיביהם

 חומרי גמר

יבנו מאבן לקט מקומית עם פוגות בטון  
שקועות או קיר בטון מצופה אבן גזית 

 מפורק )אבן "חירבה"(.

יבנו מאבן לקט מקומית עם פוגות בטון 
שקועות או קיר בטון מצופה אבן גזית 

 מפורק )אבן "חירבה"(.

להולכי שערים 
 רגל

   

 גובה גדרות
   

 הנחיות מיוחדות

ס"מ  60לאורך קו הכביש בגובה של  
ומעלה יבנו באופן שתודגש אופקיות 

השפה העליונה. שעריי כניסה 
למגרשים יהיו ממתכת מגולוונת, 

מברזל, או מעץ על גבי שלד מתכת 
מגולוונת. בכל מקרה יהיו מעקות, 
גדרות ושערים קלים, לא אטומים 

משטח הפנים שלהם  %70ולפחות 
י אוויר. לא רבעיהיה עביר לרוחות ולמ

ניום, בטון טרומי ייבנו גדרות מאלומ
 ומפלסטיק או חומרים פלסטיים.

 

גדרות בין 
 שכנים*

 חומרי גמר
יבנו מאבן מקומית, טבעית או 

 מסותתת בסתות "טובזה"
  

 הנחיות מיוחדות
יורשה שילוב של קונסטרוקציות עץ 

 פלדה בגדר )כל סוגי העץ(.או 
    

 קירות תמך*
 

 חומרי גמר
יבנו מאבן מקומית, טבעית או 

 מסותתת בסתות "טובזה"
יבנו מאבן לקט מקומית עם פוגות בטון 
שקועות או קיר בטון מצופה אבן גזית 

 מפורק )אבן "חירבה"(.

יבנו מאבן לקט מקומית עם פוגות בטון 
גזית שקועות או קיר בטון מצופה אבן 

 מפורק )אבן "חירבה"(.

הנחיות לגדר 
בטיחותית 

 )במידת הצורך(

    

 קופינג
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 הנחיות מיוחדות

ס"מ  60לאורך קו הכביש בגובה של   
ומעלה יבנו באופן שתודגש אופקיות 

המסלעה  -השפה העליונה. מסלעות 
תהיה מסלע מקומי שלוקט מעל פני 

השטח )לא מחציבה(. שכבת הסלעים 
התחתונה תהיה קבורה לפחות בשליש 
מגובה הסלע בקרקע. גודל האבנים לא 

ס"מ. 75ס"מ/75ס"מ/50-יהיה קטן מ
הסלעים יונחו כאשר הפאה הרחבה 

פונה כלפי הקרקע ופטינה כלפי מעלה. 
הסלעים יונחו אחד על השני בחפיפה 
לסירוגין. במסלעה יבוצעו כיסי אדמה 

 חקלאית לשתילה.

ס"מ  60בגובה של לאורך קו הכביש 
ומעלה יבנו באופן שתודגש אופקיות 

המסלעה  -השפה העליונה. מסלעות 
תהיה מסלע מקומי שלוקט מעל פני 

השטח )לא מחציבה(. שכבת הסלעים 
התחתונה תהיה קבורה לפחות בשליש 
מגובה הסלע בקרקע. גודל האבנים לא 

ס"מ. 75ס"מ/75ס"מ/50-יהיה קטן מ
רחבה הסלעים יונחו כאשר הפאה ה

פונה כלפי הקרקע ופטינה כלפי מעלה. 
הסלעים יונחו אחד על השני בחפיפה 
לסירוגין. במסלעה יבוצעו כיסי אדמה 

 חקלאית לשתילה.

 


