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תוכנית שכונה חדשהצילום אויר של הישוב עם הקו הכחול

כללי:
קיבוץ דגניה א' מעוניין להנחות חברים המבקשים הייתר בניה, בעקרונות כלליים לתכנון בישוב. ההנחיות לעיל כפופות להוראות תכנית המתאר

התקפה בחלקת המגורים בדגניה א' באותה עת. בכל מיקרה של סתירה בין הוראות אלו לתכנית המתאר, תגבר תכנית המתאר אשר בתוקף באותה עת.

א. ההנחיות הינן בכפוף לתב"ע התקפה במרחב המצ"ב, ובכל מקרה משלימות אותן בלבד.

ב. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין ההנחיות המרחביות למצוין בתב"ע או בנספחיה התב"ע היא הגוברת.

ג. ההנחיות הינן מחייבות ולא יינתן היתר ללא עמידה מלאה בהנחיות.

תכניות המתאר עליהן כפופות ההוראות:    ג/25308 מס' 214-0739557

ייעודי קרקע עליהן חלות ההוראות:    מגורים א'  (ישוב קיים) ,  מגורים (שכונה חדשה) , שצ"פים , שפ"פים , שבילים, כבישים.

ההנחיות המרחביות יחולו על ארבעה אופני הבינוי, אלא אם מצוין במפורש אחרת בטבלה:
שיפוץ פנימי של בית קיים (ללא בניה חדשה)

שיפוץ בית קיים כולל תוספת בבניה חדשה
פינוי בינוי. הריסת בית קיים ובניית בית חדש. 

בניה חדשה במגרש לא מבונה 

הערות ותרשימיםהנחיה שכונה חדשההנחיה  מחנה ישןנושאמס'
בהתאם לתכנית מודד עדכניתעל פי ההיתר לתכנית בינוי ותאום מערכותעל פי ההיתר לתכנית בינוי ותאום מערכותהעמדת הבית 1

ראה תרשים בסעיף 8גובה 0.00 בבית חדש לפי תכנית בינוי של הישוב בשיפוץ בבית קיים על המגרש
ניתן לשנות גובה מגרש  (00.0) עד 20 ס"מ +-במידה שמשפצים דירה בקומת קרקע גובה התיקרה יהיה זהה לגובה תיקרה

קיימת כדי לאפשר לדיירי קומה א' לבנות מעל התוספת.
ינתן חופש בקביעת מפלס 0.00-+ של קומת קרקע בתנאי שלא יהיה נמוך 

מ 10+ ס"מ מעל קרקע טבעית.

במידה ויש איחוד דירות ומשפצים דירה הכוללת את שתי הקומות ינתן חופש
לדייר לההחליט על גובה מפלס הבייניים בין קומת קרקע וקומה א'

בבית דו משפחתי יהיה קו בניה 0 בין שני המגרשים
לא תותר פתיחת חלונות בקיר הפונה למגרש הסמוך.

בפינוי בינוי
גובה 0.00 בבית חדש לא יהיה נמוך מ 10+ מקו קרקע טבעית

איור לצורך המחשה בלבד לא מהווה המלצה תכנוניתולא גבוהה מ 40+ ס"מ מקו קרקע טבעית.

מגרש דו משפחתי
בהתאם לתוכנית קונסטרוקטורבהתאם לתוכנית קונסטרוקטורביסוס2

ותוך התחשבות במיקום השיפוץ ודרכי הגישה
יותר ביסוס בשימוש בטכניקות ללא קלונסאות

בנייה בכל טכניקות הבנייה המקובלות בארץבנייה בכל טכניקות הבנייה המקובלות בארץבנייה 3
בתנאי שהן בהתאם לתקן הישראליבתנאי שהן בהתאם לתקן הישראלי

מאחר ושטח דגניה והשכונה החדשה הוא ברובו שטוח.מאחר ושטח דגניה והשכונה החדשה הוא ברובו שטוח.קירות תומכים4
 יותרו קירות תומכים בגובה של עד 50 ס"מ. יותרו קירות תומכים בגובה של עד 50 ס"מ.

במיקרים חריגים תאושר חריגה של עד 20 ס"מבמיקרים חריגים תאושר חריגה של עד 20 ס"מ
קירות אלו יהיו עשויים ממסלעה של אבן מקומית (בזלת) או קיר בטון מחופה קירות אלו יהיו עשויים ממסלעה של אבן מקומית (בזלת) או קיר בטון מחופה 

באבן בזלת מקומית.באבן בזלת מקומית.

איור לצורך המחשה בלבד לא מהווה המלצה תכנונית

כל סוגי הטיח החיצוני הקיימים בארץ בתנאי כל סוגי הטיח החיצוני הקיימים בארץ בתנאי טיח5
שהם בהתאם לתקן הישראלישהם בהתאם לתקן הישראלי

יאושרו החיפויים הבאים בלבד: לבנים, אבן, אלומיניום דמוי עץ, לוחות מג'יק בורד.בשיפוץ בית קייםחיפוי קירות6
מותר לחפות 20% משטח המעטפת יאושרו החיפויים הבאים בלבד: לבנים, אבן, אלומיניום דמוי עץ, לוחות מג'יק בורד.

שטח החיפוי כולל פתחים ראה תרשים מצורף. ביצוע חיפוי בבתים משותפים של 2 עד 6 יח' דיור לבית,
(יש להוסיף חישוב שטח החיפוי לבקשה להיתר)מותר לחפות 20% משטח המעטפת 

שטח העמודים של גגונים/פרגולות לא יחושבו מסה"כ  ה 20% חיפוי המעטפתשטח החיפוי כולל פתחים ראה תרשים מצורף. 
(יש להוסיף חישוב שטח החיפוי לבקשה להיתר)

שטח העמודים של גגונים/פרגולות לא יחושבו מסה"כ  ה 20% חיפוי המעטפת
רק בהסכמת כל הדיירים וחתימתם על הבקשה להייתר.

בפינוי בינוי ובניית ביית פרטי או בתוספת אגף בבניה חדשה בשטח המחנה
מותר לחפות 20% משטח המעטפת  (בבית חדש/באגף התוספת בלבד)

שטח החיפוי כולל פתחים ראה תרשים מצורף. 
(יש להוסיף חישוב שטח החיפוי לבקשה להיתר)

שטח העמודים של גגונים/פרגולות לא יחושבו מסה"כ  ה 20% חיפוי המעטפת

איור לצורך המחשה בלבד לא מהווה המלצה תכנונית



גוונים בהיריםבשיפוץ בית קייםגווני קיר חיצוני7
בשיפוץ דירה קיימת שהיא חלק מבית המכיל שתיים עד שש דירות

יש להתאים את צבע הקיר לצבע הקיים בבית.
בפינוי בינוי ובניית ביית פרטי בשטח המחנה ובתוספת אגף חדש לדירה קיימת

גוונים בהירים

בתוספת בקומת קרקע לדירה בקומת קרקע בלבדגגות מעל קומת קרקע8
גובה תיקרה של קומת קרקע יהיה זהה לגובה תיקרה של קומת קרקע קיימתבשיפוץ ותוספת לבית

כדי לאפשר בניה/הרחבה של קומה א' (בניית גג שטוח שיאפשר בנית קומה שניה).קיים בן 2 קומות

בתוספת דו קומתית לבית קיים עבור שתי דירות
גובה ריצפה של קומה א' יהיה זהה לגובה ריצפה של קומה א קיימת 

גובה גג רעפים לא יעבור את הגובה המקסימלי המותר בתב"ע

בתוספת דו קומתית לבית קיים עבור דירה אחד (איחוד דירות)
גובה ריצפה של קומה א' יבנה על פי רצון הדייר

גובה גג רעפים לא יעבור את הגובה המקסימלי המותר בתב"ע
איור לצורך המחשה בלבד לא מהווה המלצה תכנונית

במידה ומתוכננת קומה שלישית בעתיד יתאפשר גג שטוח לקומה שניה.

במידה ותיבנה לבית קומה שלישית גובה הגג יהיה לפי הקבוע גג למרפסת בקומת קרקע/א' (במידה ויש קומה ב'בבית)
גובה הפיסגה של הגגון או המרפסת הבולטים מדירה קיימת בקומת קרקע/א' יהיה

לפחות 20 ס"מ מתחת לריצפה של קומה א'/ב' קיימת.
בתב"ע התקפה

בבנייה של בית חדש יאושר גג שטוח, גג משולב (שטוח ומשופע) וגג משופע/רעפים.בשיפוץ בית קיים או בפינוי בינוי עד 80% גג משופע/רעפים ועד 20% גג שטוח.גג עליון9
גג משופע: חד שיפועי, דו שיפועי או ארבע שיפועי.גג משופע: חד שיפועי, דו שיפועי או ארבע שיפועי.מעל הקומה הסופית

כדי לשמור על הסגנון הכפרי של דגניה. של הבית
החישוב יוצג בסכמה ניפרדת בבקשה להייתר

תהיה אפשרות להשתמש בחומרים נוספים לגג משופעתהיה אפשרות להשתמש בחומרים נוספים לגג משופע
כמו רברעף ופנל מבודד בתנאי שיש להם תו תקן ישראלי.כמו רברעף ופנל מבודד בתנאי שיש להם תו תקן ישראלי

לא יאושרו גגות מעוגלים.לא יאושרו גגות מעוגלים

בתוספת לבית קיים גובה הגג יהיה לפי התב"ע בתוקף של הישוב.
בפינוי בינוי גובה הגג יהיה לפי התב"ע בתוקף של הישוב

ראה תרשים בסעיף 8
צבע גגות10

גגות אופיניים בדגניה
להמחשה בלבד

הסתרת מערכות

מסתור בגג רעפיםתוכנית מסתור דודים כחלק מהייתר הבניהבשיפוץ בית קיים - במידה והאזור שבו מותקן הדודדודי שמש11
גובה המסתור יהיה גבוה ב 20 ס"מ ממה שהוא מסתיר ולא יותר מ 160 ס"מ.אינו עובר שיפוץ הדוד יישאר במקומו.

יש לצרף חתך של הדוד, הקולטים והמסתורבבית קיים העובר שיפוץ כללי ובנית תוספת חדשה או פינוי בינוי
תוכנית מסתור דודים כחלק מהייתר הבניה

גובה המסתור יהיה גבוה ב 20 ס"מ ממה שהוא מסתיר ולא יותר מ 160 ס"מ.
יש לצרף חתך של הדוד, הקולטים והמסתור

על גג רעפים בלבדעל גג רעפים בלבד
מסתור בגג שטוחדוד אור או ש"ע יוכל להישאר ללא מסתור לדוד כי מדובר ביחידה אחת.דוד אור או ש"ע יוכל להישאר ללא מסתור לדוד כי מדובר ביחידה אחת.

איור לצורך המחשה בלבד לא מהווה המלצה תכנונית

תכנית אפשריתבמידה ויוצבו בחזית הפונה לשטחי ציבור (שביל/ שצ"פ/ שפ"פ/ מבנה ציבור וכד')במידה ויוצבו בחזית הפונה לשטחי ציבור (שביל/ שצ"פ/ שפ"פ/ מבנה ציבור וכד')בלוני גז12
תוכנית מסתור בלוני גז כחלק מהייתר הבניהתוכנית מסתור בלוני גז כחלק מהייתר הבניה

איור לצורך המחשה בלבד לא מהווה המלצה תכנונית

יש למקם מדחסי מזגנים על גג שטוח או בחזית אחוריתיש למקם מדחסי מזגנים על גג שטוח או בחזית אחוריתמזגנים13
גנרטורים, מכלי דלק או כל ציוד טכני אחר בשטח המגרשבמידה ויוצבו בחזית הפונה לשטחי ציבורבמידה ויוצבו בחזית הפונה לשטחי ציבור

יש למקם במסתור תיקני או במחסן (על פי תקינה קיימת ומתאימה)תוכנית מסתור ממדחסי מזגנים  כחלק מהייתר הבניהתוכנית מסתור ממדחסי מזגנים  כחלק מהייתר הבניה
בבתים בני שתי קומות 

על הקומה השנייה לתלות את מדחסי המזגנים על גבי
קירות הדירה שלה בלבד יש לציין זאת  על גבי הבקשה להיתר.

מבלי לגרוע מהצורך באישורים הנדרשים עפ"י חוק גג משופע - אפשר להתקין פנלים סולאריים ללא מגבלהגג משופע - אפשר להתקין פנלים סולאריים ללא מגבלהפנלים סולאריים14
העומדים בתקינה הקיימת.גג שטוח - יש לבנות מעקה מסתור הגבוה ב 20 ס"מ ממה שהוא מסתירגג שטוח - יש לבנות מעקה מסתור הגבוה ב 20 ס"מ ממה שהוא מסתיר

פתרון המסתור לפאנלים יוצג בבקשה להייתרפתרון המסתור לפאנלים יוצג בבקשה להייתר



אלמנטים בחצר

יותר לשים מחסן על המשטחים הבאים:יותר לשים מחסן על המשטחים הבאים:משטח למחסן15
מצע מהודק, אבן משתלבת ומשטח בטון.מצע מהודק, אבן משתלבת ומשטח בטון.

יותר מחסן בבניה קלה בקו מגרש צידי ואחורי 0. בהסכמת שכןיותר מחסן בבניה קלה בקו מגרש צידי ואחורי 0. בהסכמת שכן
גדר קלה -גדר קלה -גדרות16

סורגי מתכת, עץ, במבוק, אלומיניום ופלסטיק ממוחזר.סורגי מתכת, עץ, במבוק, אלומיניום ופלסטיק ממוחזר.
גובה עד 120 ס"מ בחזית למדרכה ציבורית.גובה עד 120 ס"מ בחזית למדרכה ציבורית.

גובה עד 180 ס"מ בשאר החזיתות.גובה עד 180 ס"מ בשאר החזיתות.
במידה והגדר נבנתה בשיתוף שכנים אפשר לבנות אותה על קו מגרש.במידה והגדר נבנתה בשיתוף שכנים אפשר לבנות אותה על קו מגרש.

במידה ולא עליה להיות במרחק 10 ס"מ מקו מגרש לתוך המגרש של מקים הגדר.במידה ולא עליה להיות במרחק 10 ס"מ מקו מגרש לתוך המגרש של מקים הגדר.
חניות חניות חניות17

במגרשים בהם החניה בתחומי המגרש פתרון החניה יוצג בהיתרבמגרשים בהם החניה בתחומי המגרש פתרון החניה יוצג בהיתר

לא תותר  בריכה בנויה ו/או חפורה בשטח המגרש.לא תותר  בריכה בנויה ו/או חפורה בשטח המגרש.בריכת שחיה/נוי פרטית18

תותר הפעלת תנורים על גז בלבד.תותר הפעלת תנורים על גז בלבד.תנורי עץ לחימום 19
לא תותר הפעלת תנורים על עץ, סולר וכל דלק אחר ממוצרי הנפט.לא תותר הפעלת תנורים על עץ, סולר וכל דלק אחר ממוצרי הנפט(קמינים)

תאושר הפעלת תנורים שעברו אישור של המשרד לאיכות הסביבה בלבדתאושר הפעלת תנורים שעברו אישור של המשרד לאיכות הסביבה בלבד


