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חלק א'
 .1מטרת התכנית-
תכנית העיצוב האדריכלי נובעת מהוראות תכנית ח .4 /370/אישורה מהווה תנאי להוצאת היתרי בניה בתחומה.
מטרת התכנית -קביעת מסגרת לתכנון ועיצוב אדריכלי של הבינוי בתחום תכנית ח.4 /370-
המסמך קובע הנחיות משלימות (בחלקן מחייבות) להוראות התב"ע המאושרת ,זאת לצורך קביעת שפה עיצובית אדריכלית אחידה ומתואמת למבנים
בשטח המתחם כולו ,תוך שמירה על תכנון איכותי ,הכל בהתאם לתכנית ח.4 /370-
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 .2תכנית ח -4 /073 -עיקרי התכנית:
.2.1

תכנית ח 4 /370/משפרת את הבינוי במתחם המגורים
הכלול בתכנית מאושרת ח.370 /
התכנית מתייחסת לפרישת מבני המגורים ,מבני הציבור
והשטחים הירוקים .כמו כן ,התכנית מעדכנת את
הסטנדרטים ואת איכות המגורים בבניה הרוויה וצמודת
הקרקע בהתאם למתחמי המגורים המודרנים בעיר.

תשריט ח4 /370/
עיריית חולון
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.2.2

אישורה של תכנית עיצוב אדריכלי מהווה תנאי להוצאת היתרי
בנייה במתחם.
תכנית זו תכלול :הנחיות עקרוניות לעיצוב בנינים ופרטי הבנין
השונים כגון :עיצוב פרגולות ,מיסתורי כביסה ומזגנים,
מעקות,הנחיות לקירוי החניה במגרשי הבניה הרוויה ,הגדרת
חומרי גמר ועוד.
באשר לצמודי הקרקע תקבע תכנית העיצוב בין השאר את
אופן עיצוב הגגות ,הוראות בדבר אופן שילוב קולטי שמש
והסתרת הדודים ,אופן ועיצוב המפגש בין שתי היחידות
הצמודות בקו בנין .0

הערות:
.2.3
 .2.3.1ההנחיות במסמך זה נועדו להוות השלמה להוראות תכנית
ח .4 /370/הנחיות אלו מצטרפות להוראות החוק ,תקנות
התכנון והבניה או כל הוראות אחרות עפ"י כל דין והוראות
אחרות של העירייה החלות על תחום התכנית.
 .2.3.2הדוגמאות המובאות במסמך זה נועדו להמחשה של
הנחיות העיצוב האדריכלי ועקרונותיו .יש לקרוא הנחיות
בהקשר הכולל של הוראות התכנית ותשריטיה.
 .2.3.3בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות תכנית ח.4 /370/

נספח בינוי ח4 /370/
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חלק ב'

רחוב מנחם בגין

 .1תיאור מבנה השכונה-

 .1.3מפלסים -בהתאם למבנה הטופוגרפי של השטח נוצר הפרש
גובה של כ 2-מ' בין הרחובות ההיקפיים לבין מגרשי המגורים.

מסחר
בניין ציבורי
שצ"פ מרכזי

בניין ציבורי

רחוב משה דיין
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רחוב בר לב

 .1.2מערכת הדרכים -השכונה תחומה על ידי  4רחובות מרכזיים.
מדרום רחוב משה דיין ,מצפון רחוב מנחם בגין ,ממזרח המשך
רחוב פנחס איילון וממערב המשך רחוב בר לב .הכניסות
למתחם הינן מהרחובות ההיקפיים אל הרחוב הפנימי המשרת
את השכונה.

רחוב פנחס איילון

 .1.1שימושים – מגורים ,מסחר,מבני ציבור והשטחים הפתוחים
הנלווים.
מס' יח"ד 1,155 -בטיפוסי בניה שונים.
שטח התכנית כ 170 -דונם.
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 .1.4פארק מרכזי (שצ"פ)-
בחלקה המרכזי של השכונה נקבע שצ"פ לינארי אלכסוני המהווה
את ה"לב הירוק" של השכונה ומתפקד כציר ירוק רחב שבחלקו
הדרום מזרחי ממוקם שטח למבנה ציבור ולאורכו גובלים מגרשי
המגורים.
השצ"פ מהוה ציר עירוני המחבר בין פארק החולות הממוקם
בחלק הדרום מזרחי של התכנית לבין רחוב בר-לב שהמשכו
הופך לרחוב ברקת ומגיע למרכז העירוני החדש המתוכנן.
צירי הולכי הרגל האלכסוניים מתנקזים אליו ומקשרים את
השכונה לשצ"פ.

9
8
7
6
5
4
3
2
1
דירת גן

צמודי קרקע
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פארק ברוחב  50מ'
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מבואת כניסה

בינוי מדורג
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 .1.5בינוי (מגורים) -הבינוי מורכב מארבעה חלקים מרכזיים:
-

"בינוי היקפי" -בינוי גבוה בהיקף המתחם ובגובה גגות
משתנה בין  8-12קומות.
"בינוי פנימי" -המהווה תווך בין הבינוי החיצוני לבינוי הגובל
בשדרה.
"בינוי מדורג" -בניינים מדורגים לאורך השצ"פ הלינארי.
צמודי קרקע -דו-משפחתיים.
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 .2סיווג טיפוסי בינוי-
" .2.1בינוי היקפי" -מבנים בהיקף השכונה:
 בניין "שער" פינתי -שלושה צמדי מגרשים ,205-206 ,211-212 200,222ומגרש  216בחלקו הדרום מזרחי של השצ"פ.
מגרשים אלה ממוקמים בפינות ומהווים שערים לשכונה של צירי -
הולכי הרגל (תרשים .)1
 מבני כניסה לשכונה -מגרשים  203-202 ,219-218ומגרש .215המגרשים ממקומים משני צידי הכניסות הראשיות לשכונה (כלי
רכב) ומהווים כשערי כניסה לשכונה (תרשים .)2
 בניין טיפוסי -מגרשים ,208-210 ,204 ,201 ,217,220-221 .207 ,213-214ממוקמים בתווך בין  2הטיפוסים שנזכרו לעיל

333

331

333

334

330

332-332
333

330
334-332
333

333-331
033-043

(תרשים .)3
315

" .2.2בינוי פנימי" -בינוי במגרשים פנימיים:
 מגרשים 228-231מבנים בני  5-8קומות ,בנייה היקפית במגרש המלווה את הרחוב
עפ"י קווי בניין מחייבים (כאמור בפרק ג' סעיף  2.1.1להלן) סביב
חלל פנימי משותף (תרשים .)4
 מגרשים 223-225מבנים בני  9-10קומות (תרשים .)5
 .2.3בינוי מדורג על שדירת הפארק:
 מגרשים232-234 ,226-227 5מבנים בני  6-9קומות בבנייה מדורגת כלפי שדירת הפארק

332-333

314

313
334-335
303-304
312

303-301

(תרשים .)6

311-313

" .2.4צמודי קרקע" -דו-משפחתיים:
 מגרשים  .300-347בניינים צמודי קרקע בני  2קומות וחדרייציאה לגג( .תרשים  .)7שתי יח"ד בצמדים עם קיר משותף.
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334-313
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310-314
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תרשים  -3בניין טיפוסי (חזית מערבית)

תרשים  -1בנייני שער

תרשים  -2בניין "כניסה"

תרשים  -6בניינים מדורגים לאורך הפארק הלינארי

תרשים  -4בינוי פנימי  5-8קומות

עיריית חולון
מינהל ההנדסה

תרשים  -5בינוי פנימי  9-10קומות
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תרשים  -7צמודי קרקע דו-משפחתיים
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חלק

ג' -הנחיות בינוי לטיפוסי מבנים השונים:

 .1מבנים בהיקף השכונה:
 .1.1בנייני "שער" פינתי -מגרשים  200,222 ,205-206 ,211-212ומגרש :216
 .1.1.1כל אחד מצמד הבניינים יעוצב ויתוכנן באופן סימטרי לשני בהתייחס לציר
מעבר הולכי הרגל ולקו החזית הקטום מפינת הרחובות (תרשים  7.1ו-7.2-
סימון קו כחול מקווקו).

 .1.1.2חדרי המגורים והמרפסות יפנו לחזית הרחובות הפנימיים והחיצוניים
(תרשים  -7.2כיוון ההפניה מסומן בהדגשה בצבע כחול).

הערה :במקרה של פער זמנים בביצוע הבניינים ,עקרונות הבינוי ייקבעו
עפ"י הבניין הראשון שיוגש להיתר הבניה.

תרשים  – 7.1קו חזית
פינתית

 .1.2מבנה כניסה לשכונה -מגרשים  203-202 ,219-218ומגרש :215
 .1.2.1בניינים אלו הממוקמים משני צידי הכניסות הראשיות לשכונה (דרכים
 )3,4,5יעוצבו כבניינים פינתיים המדגישים את שער הכניסה לשכונה.
 .1.2.2חדרי המגורים והמרפסות יתוכננו כך שתהיה הפניה לכל אחת מ3-
החזיתות הקדמיות של המבנה (תרשים .)7.4 ,7.3

תרשים  – 7.2מרפסות וחדרי מגורים וקטימה
של הפינה

עיריית חולון
מינהל ההנדסה

תרשים  – 7.4הפניית מרפסות מבנה
כניסה
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תרשים  – 7.3כיוון הפניית מרפסות מבנה כניסה
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 .1.3הנחיות עיצוב כלליות לבינוי ההיקפי-
 .1.3.1קומות העליונות -מומלץ דירוג:
חלקו העליון של הבניין יעוצב באופן מדורג (סיבובי) עפ"י העקרון המוצג
בתרשים  8.1במטרה ליצור דירוג משתנה ההולך וקטן כלפי מעלה וכן מגוון
דירות גג איכותיות.
 .1.3.2לא תותר הרחבת הקומות העליונות מקו חזיתות הקומות הטיפוסיות ("פטריה").
 .1.3.3יש להימנע בקביעת חזית עם עמודים גבוהים וארוכים התומכים הבלטות בקומות
העליונות.
 .1.3.4פרגולות עפ"י תכנית ח 23 /1/כמתואר בתרשים .8.2
 .1.3.5מוצע לשלב גינון על הגגות שיהיה ניצפה ממפלס הרחוב.

תרשים  – 8.1סכימה דירוג קומות עליונות
מפלס  3 -1יח"ד
מפלס  2 -2יח"ד
מפלס  1 -3יח"ד
מפלס  -4גג

תרשים  – 8.2פרגולות עפ"י ח1/23/

עיריית חולון
מינהל ההנדסה

קריית רבין מזרח -ח4 /073 /
תכנית עיצוב אדריכלי

 .2בינוי במגרשים פנימיים:
 .2.1מגרשים :228-231
 .2.1.1הבינוי ייצמד לקו הבניין לאורך הרחוב והמעבר הציבורי (שצ"פ)
(מסומן בקו צהוב מקווקו בתרשים .)9.1
קו הבניין הקדמי (דרך  6ו )7-הינו מחייב ללפחות  70%מהחזית
הראשית של הבניין.
 .2.1.2יש לשים דגש לעיצוב והתייחסות לפינות הבניינים בצמתים של
דרכים  6ו( 7-לדוגמא פינה קעורה/קמורה) (תרשים .)9.1
 .2.1.3בכל מגרש הבינוי יתוכנן כך שיהיה סימטרי לציר הולכי הרגל.

דרך 7

דרך 6
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דרך 6

הערה :במקרה של פער זמנים בביצוע הבניינים ,עקרונות הבינוי
ייקבעו עפ"י הבניין הראשון שיוגש להיתר הבניה.
תרשים  – 9.1חזית לאורך הרחוב ( )70%וטיפול בפינות

 .2.2מגרשים :223-225
 .2.2.1דירוג של הקומות העליונות יעשה כך שהחלק הנמוך יהיה כלפי הדו-
משפחתיים והפארק (תרשים .)9.2
 .2.2.2כל אחד מצמדי הבניינים יעוצב ויתוכנן באופן סימטרי לשני בהתייחס
לציר הולכי הרגל ולקווי החזית לרחובות הגובלים.

תרשים  – 9.2דירוג כלפי צמודי קרקע (דו-משפחתיים)
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 .3בינוי מדורג לאורך שדירת הפארק המרכזי:
מגרשים:232-234 ,226-227
 .3.1בסיס הבניין -קומת כניסה ודירות גן:
 .3.1.1הכניסה הראשית לבניין תהיה מהרחוב ודירות הגן יפנו לכיוון
השצ"פ (הפארק).
 .3.2דירוג הבניינים יהיה לכיוון הפארק-
מרחקי נסיגה ביחס מקומה נמוכה
קומות
(מינימום)
ללא נסיגה
ק .קרקע וקומה 1
 2.5מ'
קומה 2
 2.5מ'
קומה 3
 2.5מ'
קומות 4-6
 3מ'
7-9
סטייה מהנחיות טבלה זו תהיה באישור אדריכל העיר או מי מטעמו.
 .3.3נסיגות חזית אחורית-
קומות
ק .קרקע עד קומה 6-7
קומה  7-8עד גג

תרשים  – 10.1מדורגים דרומיים (מגרשים )232-234

מרחק נסיגה מקומה נמוכה
(מינימום)
ללא נסיגות
 1מ'

תרשים  – 10.2מדורגים צפוניים (מגרשים )226-227

עיריית חולון
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" .4צמודי קרקע" -דו-משפחתיים (מגרשים :)300-347
 .4.1גובה -כל צמד דו משפחתיים יבנה בגובה זהה ובגובה שלא יעלה על  11מ'.
 .4.2חזיתות (עפ"י תרשים  11.1ו:)11.2-
 .4.2.1קו התפר בין צמד דו משפחתי:
הבתים יעוצבו כך שבקו התפר בינהם תיווצר מגרעת שקועה בעומק
מינימלי של  0.5מ' וברוחב  1מ'.
 .4.2.2מרחקים מוצעים לנסיגת קומת גג מקומה תחתונה (ובלבד שלא יסתור
את תכנית ח" 1 /23/גגות"):
חזית קדמית 4-5 -מ' .
חזית צד 2-3 -מ'.
הערה :המבנה הראשון מה"דו" יקבע את עומק הנסיגה והמבנה הצמוד
לו יתיישר עימו כלפי החזית הראשית.
 .4.2.3חזית קדמית בדו-משפחתיים -הגשה משותפת של פרישת הקירות.
במידה ויוגש היתר לצד אחד של ה"דו" לפני השכן הצמוד לו ,פרישת
החזית של המגרש הראשון תחייב את השכן.
הפרישה תחייב לעניין גובה הגדר הקדמית ולגבי חזית המבנה תחייב
לעניין אופי עיצוב הפתחים והשימוש בחומרים.

תרשים  -11.1מגרעת בתפר בין צמודי קרקע

בניין

1.7

1.5
חצר

תרשים  - 11.3גובה גדרות לכיוון שצ"פ ובחזית הקדמית
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 .4.3גדרות ופילרים:
פונקציות נדרשות:
 .4.3.1לא יהיו כל תשתיות ,נישות ופילרים בגבול השצ"פ.
 .4.3.2נישות ,גומחות ופילרים -יחויבו דלתות מתכת או דלתות בחיפוי עץ .במקום בו יש פילר גובה הגדר יהיה
 1.7מ' בנוי ללא שילוב חומר קל.
 .4.3.3גובה גדרות בגבול הרחוב המשולב לא יעלה על  1.7מ' .לכיוון השצ"פ גובה הגדר לא יעלה על  1.5מ' מפלס ה 0.00-של
המגרש (תרשים .)11.3
 .4.3.1גדר -בחלק התחתון -קיר בנוי בגובה מקסימלי של  1.2מ' .ובחלק העליון -שלבי עץ או מתכת ,צמחייה
("גדר חיה") או חומר אחר באישור אדריכל העיר.
 .4.3.2חניות -מבנה קירוי החניה יעוצב כמבנה של מסגרת קורות בטון ו/או פלדה ומילואות מחומר קל.
במידה ויותקן תריס גלילה ,ארגז התריס יהיה נסתר או שישולב כחלק ממבנה החניה.
גובה קירוי חניה יהיה  2.3מ' (הגובה יימדד מתחתית הפרגולה למפלס רצפת החניה).

תרשים 11.4
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חלק ד'
הנחיות למבני ציבור ומסחר :
כללי :המבנים המתוכננים במגרשים  401ו  501יתוכננו כך שייצרו ככר משותפת ביניהם הנושקת לרחוב
הפנימי ומתחברת במעבר פתוח לציבור לרחוב בר לב.
 .1מסחר:
 .1.1מגרש  -401המבנה המסחרי יתוכנן כך שייצור ככר פתוחה הנושקת לרחוב ולגבול עם המגרש
הציבורי השכן ,המבנה המסחרי יקיף את הכיכר בשתי פאותיה הנותרות .המבנה המסחרי יפנה
חלק מהחזית הפעילה למעבר המתוכנן מרחוב בר לב בתחום שגובל למגרש הציבורי ולרחוב חיים
בר לב (ר' איור .)12.1
 .1.2שטחים תפעוליים יהיו בתוך מתחם מוגדר הבנוי בין קירות פיתוח שגובהם יהיה עד  3מ'.
 .1.3מגרש  - 400המבנה במגרש זה יתוכנן כך שהחזיתות הפונות לרחוב ולשצ"פ -תהיינה החזיתות
הפעילות והנגישות להולכי רגל במפלס קומת הקרקע.
 .1.4אשפה ותשתיות -בקשה להיתר המוגשת לוועדה ,תכלול את פתרון פינוי האשפה .כמות וסוג
המתקנים לפינוי האשפה תהיה לפי דרישות העירייה המעודכנות לעת הגשת הבקשה להיתר.
 .2מבני ציבור:
 .2.1מגרש  - 501המבנה הציבורי  501יתוכנן כך שייצור ככר פתוחה הנושקת לרחוב ולגבול עם המגרש
המסחרי השכן,המבנה הציבורי יקיף את הכיכר בשתי פאותיו הנותרות (ר' איור .)12.1
 .2.2בתכנון בית הספר יש למקם את עיקר השטחים הפתוחים ושטחי מגרשי הספורט לאורך הגבול עם
הפארק המרכזי (מגרש  )100על מנת שניתן יהיה לאפשר שימוש לציבור הרחב לאחר שעות
פעילות בית הספר.
 .3תנאי להיתר למגרש יהיה הגשת תכנית עיצוב לאישור אדריכל העיר תוך התייחסות למפלסי הולכי הרגל.

עיריית חולון
מינהל ההנדסה

קריית רבין מזרח -ח4 /073 /
תכנית עיצוב אדריכלי

איור  -12.1הפניה ל"כיכר" מחברת בין המגרשים

18

חלק ה'
הנחיות לעיצוב הבניינים ,פרטי בניין ,חומרים והנחיות כלליות:
 .1קומת כניסה-
 .1.1מבואת הכניסה תהיה בגובה  4-6מ'.
 .1.2שטח החלל הציבורי בקומת הכניסה יהיה בתכסית של לפחות  50%משטח קומת הכניסה
(כולל מחסנים גרעין הבניין -מעליות ,מדרגות וכד').
 .1.3ניתן יהיה לשלב קומת גלריה שתהווה מעבר למחסני הדיירים או לחלל הפעילות המשותף
של דיירי הבניין.
 .1.4דפנות המבואה לרחוב ולפארק (באיזורים הרלוונטיים) יהיו ברובם קירות מסך מאלומיניום
וזכוכית שקופה (לא זכוכית רפלקטיבית).
 .1.5אפשרות להקמת קולונדה מקשרת בין שני מבנים סמוכים באותו מגרש ,אם יהיו ,ויצירת
רחבת כניסה או אף מבואה משותפת.
" .1.6קומת העמודים" תעוצב תוך הדגשת המשכיות של קירות הראשיים עד למפלס האדמה.
 .1.7במידה ובין העמודים קיימת צנרת גלויה ,יש לחפות בקורות יורדות או באלמנט אחר.
 .1.8חדרי האשפה ,פתחי איוורור מרתפים ומתקנים שונים ישולבו באופן מוצנע ככל האפשר
מהכניסה .במידה ויהיו מחסנים בקומת הביניים פתחי האוורור שלהם יהיו לכיוון הלובי בלבד
ולא לחזית החיצונית.

תמונה 1

 .2חומרי גמר:
 .2.1אבן בהירה (תמונה :)1
 .2.1.1חיפוי עיקרי של הבנינים יהיה מאבן בגוון בהיר .האבן תהיה אחידה,
ללא גידים כלשהם.
 .2.1.2חיפוי האבן בבניין יהיה מוטבה (סיתות עדין בעיבוד ידני או מכני).
 .2.1.3חיפוי האבן יהה בנדבכים אופקיים בלבד .לא יותר חיפוי של אבן
"בעמידה".
 .2.2חומרים נוספים בהדגשת הנדבכים האופקיים:
 .2.2.1אבן בגוון מנוגד -ניתן יהיה להשתמש באבן בגוון שונה ומנוגד ללבן ,כגון
אבן אפורה להדגשת חלקים או אגפים שונים במבנה (תמונה .)2
תמונה 2
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 .2.2.2מומלץ גם לשלב קטעי חיפוי אלומיניום או עץ במשטח חיפוי האבן כגון בין חלונות או בין
ויטרינות במרפסות ,באופן ה"מחבר" בינהם ויוצר אפקט של פתח בגודל שתי קומות
ויותר (תמונה .)3
 .2.3הבקשה להיתר תכלול:
 .2.3.1הדמייה המתארת את פירוט החיפויים.
 .2.3.2פירוט בחזיתות כולל הגדרתם המלאה ,לרבות גודל נדבכי האבן ופרט
מוגדל מפורט.
 .2.3.3אישור דוגמת אבן וגווני חומרי גמר אחרים ע"י אדריכל העיר או מי מטעמו.
 .3חלקי שירות בחזית הבניין:
 .3.1מסתורי הכביסה והמזגנים (תמונה -)4
 .3.1.1יתוכננו כך שיהיו שקועים מקו החזיתות הראשיות של הבניין ,וככל הניתן
לא יופנו לחזיתות הראשיות וימוקמו במקום מוצנע.
 .3.1.2מסתור הכביסה יהיה המשכי לכל גובה הבניין ובקווים אופקיים במרווח נטו
בין פרופיל לפרופיל שלא יעלה על  5ס"מ.
 .3.1.3בקשה להיתר בניה תכלול פרטים מלאים של המסתור.

תמונה 3

 .3.2חלונות השירותים והמקלחות הפונים לחזיתות הראשיות יהיו
בגובה החלונות הראשיים באותה חזית.
 .4עיצוב מעקות שבמרפסות (תמונה -)5
 .4.1מעקה זכוכית שקופה ומעליה מאחז יד אלומיניום.
 .4.2מעקה ממסגרות פלדה (ניצבים ,מוטות אופקיים ומאחז יד) עם
או בלי מילואת זכוכית שקופה.
 .4.3ככלל יש להימנע ממעקות בגובה מלא הבנויים מחומרים כבדים
כגון בניית בלוקים וטיח או חיפוי אבן.
 .4.4בבקשה להיתר בניה יצורף פרט מעקה לאישור.

תמונה 5
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 .5בבנייה לא תותר הרחבת הקומות העליונות מקו חזיתות הקומות הטיפוסיות ("פטריה") וכן יש להימנע מעמודים גבוהים וארוכים התומכים
הבלטות בקומות העליונות.
 .6ארונות למתקני תשתית במגרשי הבנייה הרוויה ימוקמו בתחום המבנה בקומת הקרקע ולא יופנו לחזית הרחוב .במידה ולא יתאפשר,
ימוקמו על קו גבול המגרש בתוך גומחות השקועות בקיר הגדר ולא יבלטו כלפי חזית הרחוב .מיקום הארונות יהיה בסמוך לכניסת הרכב
לחניה .עדיפות תינתן למיקום על קיר שאינו פונה לכביש הראשי .יש להימנע מקרבה בין הפילרים לכניסה הראשית לבניין .סגירת הפילרים
תעשה מחומר קל בהנחה אופקית ובאישור אדריכל העיר.
 .7פרגולות (תמונה -)6
 .7.1במרפסות דירות הגג ,מרפסות מדורגות ובדירות הגן יוקמו
פרגולות לפי פרט אחיד ומחייב לכל בניין ,ובכפוף לתקנות
הבנייה ולהוראות העירייה (כגון נסיגה מזערית מקו החזית,
שטח מירבי וכו').
 .7.2המסגרת החיצונית של הפרגולה תהיה מבטון בגמר טבעי או
לבן .גובה הקורה לא יעלה על  20ס"מ.
 .7.3כאמצעי ההצללה ניתן לשלב עץ או מתכת.
 .7.4בקשה להיתר תכלול פרטים מלאים של הפרגולה.
 .8קורות דקורטיביות יהיו כחלק מפרגולות בלבד.

תמונה 6

 .9קירוי חניות עיליות בבנייה הרוויה -קירוי חניות עיליות יהיה ללא קירות ונסמך על עמודים ויחייב לכל החניות באותו מגרש.
 .10מתקנים טכניים על הגג יוסתרו על ידי קירות.
 .11חזית חמישית -חיפוי חצץ לבן ("גג הפוך") או גג ירוק.
 .12בנייה ירוקה -עפ"י הנחיות מהנדסת העיר/ועדה מקומית לעת הוצאת היתר הבניה.
 .13הבנייה בשכונה תיעשה בחומרים של בנייה מקומית ככל הניתן.
 .14הנחיות מפורטות לגינון תינתנה בשלב הוצאת היתרי הבניה.
 .15רמפות כניסה לחניונים תת קרקעיים תתחלנה בתוך המגרש במרחק  5מ' מגבול המגרש ,שינוי מהוראה זו יהיה באישור מה"ע.
 .16רחבות כיבוי אש תהיינה בתחום המגרש ,שינוי מהוראה זו יהיה באישור מה"ע.
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