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 :מטרת התכנית

, תוך העלאת האיכויות העירוניות בד בבד עם הציפוף 38התחדשות עירונית באזורי העיר השונים, באמצעות זכויות מכוח תמ"א 
 במרקם הבנוי, וחיזוק האלמנטים המייחדים את העיר, בדגש על המרחב הציבורי. זאת, על ידי: 

 ת כמות תוספת האוכלוסייה לתשתיות ולצרכי הציבור שניתן לספק בעיר; )א( התאמ
 )ב( הנחיות לעיצוב אדריכלי, לנפח בינוי איכותי, לפיתוח מגרשי המגורים ולפתיחת המרווח הקדמי בחזית לרחוב; 

 דש לכלי רכב פרטיים. )ג( הנחיות לתכנון הרחובות, לשמירה על חופת העצים העירונית ,לתוספת נטיעות ולצמצום המרחב המוק
, כך שיעמדו 1980)ד( מתן הוראות לחיזוק, חיזוק ועיבוי או הריסה ובניה של בניינים קיימים, שהיתר הבניה שלהם הונפק לפני 

 .38בתקני בניה מעודכנים בהתאם לעקרונות תמ"א 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 23יור, קווי בניין, עיצוב אדריכלי וחניה בהתאם להוראות סעיף . קביעת הוראות לעניין תוספת קומות, שטחי בניה ויחידות ד1

 ; 38בתמ"א 
. הסדרת זכויות שהוגדרו בתכניות קודמות "לשיקול דעת הוועדה המקומית" במטרה להגביר את השקיפות התכנונית ולפשט את 2

 שיקולי מתן הזכויות.
 . הגדרת מתחמי תכנון וקביעת הוראות וזכויות בכל אחד מהם;3
 . קביעת חזיתות מסחריות ברחובות ראשיים כמסומן בתשריט;4
 . קביעת הוראות להפרשת זיקת הנאה למעבר הולכי רגל או להפקעה להרחבת דרכים;5
 . מתן מגבלות גובה בניה במרכז העיר על מנת לשמור על מבט פתוח לנוף מגבעת קוסלובסקי;6
 . קביעת תנאים למתן היתרי בניה מכוח תכנית זו;7
 קביעת הוראות למעקב ובקרה למימוש התכנית. .8
 

 התכנון מנהל של האינטרנט באתר וכן, ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהלין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
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תונים, יממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעימים  חודשייםלחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100על פי סעיף 
ניתן להגיש  .074-7697335טלפון:  67012יפו -תל אביב 125הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין  למשרדי
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תצהיר הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי  )א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 103בהתאם לסעיף 

 ובהתאם לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת
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