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תקנון בנייה במצפה אבי"ב

מטרה

 על מנת לבנות ישוב מתוכנן, בעל אופי בנייה ייחודי תוך השמת דגש על פיתוח סביבתי
נאה ונוח, נבנה תקנון בנייה זה לפיו יבנה הישוב כולו.

 התקנון מגדיר את סוג הבתים, גימורם החיצוני, צורת מבני העזר, פיתוח השטח ופרטים
 נוספים הקשורים בנחלת הכלל. הושם דגש מיוחד שלא לחדור לתחום הפרט, כאשר
 המטרה העיקרית הינה ליצור את הכללים לפיהם נוכל לבנות את הישוב תוך הסכמה

והבנה בין כולם.

  הבתים.1.1

 כל הבתים בישוב יתוכננו ע"י אדריכלי הישוב על פי תכנון אבי הטיפוס הקיימים.1.2
 שתוכננו ע"י האדריכלים שנבחרו לשלבי הבניה השונים (שלב א'-ג', שלב ד'-ה'

שלב ו' ובניה רוויה).

 מפלס אפס של הבית יקבע בקו הגובה העובר בשליש גובה העליון של המגרש,.1.3
 כך שישתלב בתכנון הסביבתי של הישוב. בשלבי הבניה ג', ד,' ה', ו' ובבניה

 הרוויה גובה האפס של הבית יקבע בשלב תכנון הפרויקט וייקח בחשבון
השתלבות בנוף הסביבתי.

כל הבתים יהיו בעלי קומה אחת ואפשרות למרתף בקומה תחתונה..1.4

 כל הבתים יהיו צמודים לקרקע, לא יבנו בתים על עמודים. אם נבנה מרתף הוא.1.5
יהייה סגור מכל צדדיו.

 הבתים יהיו בעלי גגות שטוחים, לא יבנו בתים בעלי גג רעפים, צבע הגג יהיה.1.6
 לבן.  באזורי הבניה השיכים לשלב א', ב' ו-ג' ולא יחולו שינויים בתוכנית הגג

 למעט אפשרות ביטול הנמכת התקרה ("באר באור") ובתנאי שמראה הגג המקורי
 ישמר, באזורי הבניה ד', ה', ו' ושלב הבניה הרוויה תוכנית הגגות תישמר בהתאם

לתכנון הדגמים המתאימים לשלבים אלו.

 כל בית חדש או תוספת בנייה יהיו חייבים באישור ועדת בנייה לפני הכנת תיק.1.7
 ההגשה לוועדה המקומית במשגב ("תיק ורוד"). ועדת הבנייה רשאית לאשר או

 לדחות  תוכניות בנייה אך ורק על סמך תקנון הבנייה. הגשת התיק הורוד לוועדה
המקומית תתבצע ע"י ועדת הבנייה של הישוב.

  גימור הבית.1.8

 צבע הבית: צבע הבית יהיה לבן או קרם בהיר מחומר הנתון לבחירה חופשית,.1.9
 כמפורט להלן:Ambianceלפי רשימת הגוונים מקטלוג 

OW21 1P; OW21 2P; OW22 1P; OW22 2P; OW1 1P; OW1 2P; OW20 1P; OW20 2P; OW37 1P; 
OW13 1P; OW19 1P; OW23 1P; OW32 1P; OW38 1P; OW26 1P; 0W33 1P
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 צבע מסדי הבתים יהיה לפי בחירת המשפחה. ניתן לצפות את המסדים בציפוי.1.10

אבן המשתלב בפיתוח החצר.

 חלונות הבתים הם חלק בלתי נפרד מהדגם ויקבעו בצורה מפורטת ע"י האדריכל..1.11
 כל שינוי במבנה החלון יהיה בעצה אחת עם האדריכל, ובידיעת ועדת הבנייה של

הישוב.

  מבני עזר (מחסנים חניות וכד').1.12

 מבנה עזר דינו כתוספת בנייה וחייב באישור ועדת בנייה והועדה המקומית לתכנון.1.13
ובנייה משגב.

 מחסן ניתן שיהיה חלק אינטגרלי מהבית או צמוד לבית, ואז יתוכנן ע"י אדריכל
הישוב. המחסן יהיה בעל גימור חיצוני זהה לזה של הבית.

 ניתן לבנות מחסן נפרד מהבית על פי אחד הדגמים של הישוב, ניתן לבנות סככה
  מ"ר, אך בכל מקרה לא יותר ממבנה עזר אחד הנפרד25לרכב בגודל מרבי של 

מהבית.
לא יהיו מבנים ניידים בשטח המגרש.

 יש לקבל את הסכמת השכנים לבניית מבנה או חנייה הגובלים במגרשם. בכל.1.14
מקרה של חילוקי דעות ישמש מהנדס המועצה כבורר.

  מסלעות וקירות תומכים.1.15

 הביצוע של עבודות הפיתוח בקו גבול המגרש יהיה על פי התכנון המשותף לכל.1.16
הישוב. התכנית המפורטת לביצוע חייבת באישור ועדת בנייה.

 עבודות פיתוח וגינון בשטחי ציבור הגובלים במגרש (מחוץ למגרש) יבוצעו אך ורק.1.17
 באישור ועדת בנייה ובהתאם לתכנון היישובי. למען הסר כל ספק, מובהר בזאת

 כי ביצוע עבודות כאמור בסעיף זה אינן מקנות כל חזקה שהיא על השטח
המפותח.

 עבודות הפיתוח בגבול המגרש יבוצעו בשלמות על פי התכנית היישובית לא.1.18
יאוחר משנה אחת מתאריך הכניסה לבית.

  מטר. מומלץ להקים1.1מעקות או גדרות בגבול  המגרש לא יעלו גובה של .1.19
מעקה או גדר אך ורק אם  היא דרושה מטעמי בטיחות.

 עבודות הפיתוח במגרש יבוצעו אך ורק לאחר סימון גבולות המגרש ע"י מודד.1.20
מוסמך.

  מטר, מעל לגובה זה הקיר יהיה בנוי משני2.5גובה מרבי לקיר תמך יהיה .1.21
  ס"מ מעל20מקטעים שבניהם ערוגת גינון.  קיר התמך לא יבלוט יותר מאשר ל- 

 האדמה הגננית שלאורכו. בחזיתות הבתים גימור קיר התמך יהיה מאבן פראית לא
 מנוסרת, בגוונים של צהוב. צבע הפוגות בין האבנים  יהיה בצבע מלט (לבן/אפור

בהתאם להחלטת האספה).
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 המסלעה תיבנה מאבן מלבנית שעומדת בתקינה, יעשה שימוש באבן כדוגמת.1.22

 האבנים שמהן ניבנו המסלעות בשכונה, בשלב התשתיות הציבוריות. במקרה
  יש לבנות את המסלעות בהתאם להנחיות  של1:1והמסלעה חורגת מיחס של 

יועץ הקרקע.

  מים.1.23

 לפי תחילת הבניה יעשה חיבור מים למגרש ע"י קולחי משגב (אין להתחיל בניה.1.24
לא שעון מים מותקן). סוג שעון המים וצורת הרכבתו   יקבעו ע"י קולחי משגב.

 יש להתקין דוד שמש שוכב או דוד שמש  עומד בעל צללית נמוכה. יש למקמו.1.25
 במסתור המתוכנן, כך שהתקנתו תהווה מפגע מינימאלי לסביבה. יש לוודא כי כל

מרכיבי הדוד יהיו צבועים לבן (למעט הקולטים כמובן).

  ביוב.1.26

 חיבור הביוב למערכת הראשית יתבצע לפי הנחיות התכנון של הועדה המקומית.1.27
לתכנון ובנייה משגב וקולחי משגב.

אין לחבר את צינורות הניקוז מהגג ומהחצר למערכת הביוב..1.28

ניקוז המים במגרש יבוצע בצורה כזו שהנגר לא יגלוש למגרש שכן..1.29

  שונות.1.30

 " אוHOTקליטת שידורי טלוויזיה תהייה באמצעות  חיבור לתשתית הכבלים של ".1.31
 " . לא ניתן להתקין אנטנות מסוג אחר עלYESבעזרת צלחות קליטה כדוגמת "

 גגות הבתים. מיקום האנטנות בדגמים שיבנו לאחר אישור התקנון יקבע עם
 אדריכלי הבתים, ויכלול מסתור מתאים. בבתים שניבנו לפי השינוי בתקנון רצוי

 ולמקם את האנטנה במקום מוסתר (יקבעו מקומות מומלצים ע"י ועדת בניה של
הישוב).

כל מערכת התקשורת (טלפון, טלוויזיה, כריזה וכו') תהייה תת קרקעית..1.32

על חזית הבית יותקן שלט מואר עם שם המשפחה ומספר הבית..1.33

מתלי כביסה ימוקמו מאחורי מסתור..1.34

מכלי הגז ימוקמו מאחורי מסתור, בצורה בטיחותית ובהתאם להנחיות חברת הגז..1.35

מכלי הדלק ימוקמו מאחורי מסתור ובצורה בטיחותית..1.36
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