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תותריהודהובןדיזנגוףברחובותכינקבערובעבתוכנית

ואילוחלקית,גגוקומתקומותשבעעליעלהשלאבגובהבנייה
וקומתקומותששעליעלהשלאבגובהבנייהתותרהרחובותבשאר
חלקית.גג

ארלוזורוב,לרחובמדרוםשנמצאאונסקו,בהכרזתשכלולבאזור
ובןדיזנגוףברחובותיותר:צנועיםבנייההיקפיהתוכניתקבעה
חלקית,גגוקומתקומותששעליעלהשלאבגובהבנייהתותריהודה
בנייהתותרמסחריבייעודובמגרשיםבוגרשובג׳ורג׳,המלךברחובות

חלקית.גגוקומתקומותחמשעליעלהשלאבגובה
ברחובותהמגרשיםכלוכןומעלהמ"ר500ששטחםבמגרשים

וקומתקומותששעליעלהשלאבגובהבנייהתותרוהירקוןארלוזורוב
שלאבגובהבנייהתותרמ"רמ־005הקטניםבמגרשיםואילוחלקית,גג

חלקית.גגקומתקומותחמשעליעלה
דרךברחובותמתירההיאובעיקרוןיותר,נדיבהרובעתוכנית

שמונהעליעלהשלאבגובהבנייהו־ויצמןז׳בוטינסקיפנקס,נמיר,

שלאבגובהבנייהתותרארלוזורובברחובחלקית.גגוקומתקומות

ראשיים,שאינםברחובותואילוחלקית,גגוקומתקומותשבעעליעלה
חלקיות.גגקומותושתיקומותששעליעלהשלאבגובהבנייהתותר
כאןשפורטמהאבלשונים,מתחמיםלגביספציפיותהוראותלתוכנית
הרובע.רובאתמהווה
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