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דוח אפיו שכני וסביבת מגורי
פרטי המזמי

פרטי הנכס הנבדק
*****************
דירה  15קומה 3
תל אביב

נייד:
פקס:
מייל:

תארי20/08/08 :
הזמנה מס':
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נתוני כלליי
ממצאי

פרמטר

מיקו

• רחוב *************  .כיוו :עורפי

גיל הבניי

• כ 12שנה

מס' קומות

•3

מס' דירות

• 15

רמת אחזקה

• בדירוג בי  5) 15הכי גבוה(4:
• מרבית הבנייני ברחוב ישני למעט בניי מספר  11שמשופ!
• שביל הכניסה לבניי מרוצ #ובצדו צמחייה מגוונת
• דלת הכניסה הראשית לבניי נפתחת בקלות
• תיבות הדואר ישנות ונמצאות לצד דלת הכניסה
• התאורה בכניסה לבית ,בלובי ,ובקומות תקינה
• ארונות החשמל שמורי ובה ספירת מונה לכל דירה
• הבניי שופ! קלות ונצבע בסיוע חברת "עזרה ובצרו" בשנת 1992
• לבניי חדר מחס יחיד בקומת המרת#
• בכניסה לבניי מודעה ":בעקבות תלונתכ על מפגע יתושי עשו נציגי
יחידת ההדברה של עיריית ת"א מאג #התברואה ביקורת במקו
בתארי*  14/08/08ונעשתה פעולה יזומה להדברת יתושי כדי לחסל את
המפגע .השפעת פעולת הריסוס ניכרת לאחר  10ימי.
העירייה מקפידה לטפל במקורות המי בשטחי הציבוריי אול
הסביבה הפרטית היא באחריותכ .אנא דאגו לייבש מקווי מי עומדי
על גגות הבתי ,במקלטי ,במרפסות ובחצרות.למע בריאותכ תקנו
נזילות ותקלות במערכת המי והביוב.
• בתארי*  02/06/08התבצע במקו פעולה להדברת מכרסמי במערכת
הביוב בפיתיונות מסוג אנטיקואגולנט .רעל זה מסוכ לבני אד ולבעלי
חיי על כ יש להימנע מפתיחת מכסה הביוב
• עוד מודעה בכניסה לבניי ":בעקבות גל פריצות ברחוב אנו מבקשי
להפקיד לסגור את דלת הכניסה לבניי"
• ניקיו הבניי מתבצע שלוש פעמי בשבוע בימי בגו

חנייה

• לבניי אי חנייה פרטית
• נמסר כי האזור ידוע במצוקת החנייה שמאפיינת אותו
• דווח כי "בשעות הערב אי חנייה ברחוב ולפעמי צרי* להחנות את
האוטו באדו לב או על המדרכה"
• נמסר כי עד לשעה  19:00אי בעיית חנייה ברחוב ,אול לאחר מכ קשה
יותר למצוא חנייה
• ראוי לציי כי ברחוב שלומציו המלכה ממול בית הספר היסודי "מירו"
ישנו מגרש חנייה ללא תשלו

מקלט

• לדיירי הבניי מקלט בקומת המרת#

נגישות

• לרחוב נגישות מרחוב וייצמ ולואי מרשל )תחבורה(
• בקצהו הדרומי של הרחוב ישנ מדרגות היורדות לרחוב פנקס ובקצהו
הצפוני של הרחוב מדרגות היורדות לרחוב יהודה המכבי )רגלית בלבד(
• לבניי נגישות ברמה סבירה לנכי ועגלות תינוק
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• מעלית הבניי אינה מיועדת לדיירי הדירה הנמכרת
אינסטלציה

• דווח כי מערכת האינסטלציה בבניי ישנה וראויה לשיפו!

דיירי
ממצאי

פרמטר

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

אפיו הדיירי

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

דיירי בעייתיי

דווח כי מצב הסוציואקונומי של הדיירי בבניי הנו גבוה
דווח כי כיו אוכלוסיית הבניי מאופיינת בעיקר בזוגות צעירי
דווח כי כמחצית מדיירי הבניי עוסקי במקצועות החופשיי
דווח כי מרבית הדיירי הצעירי שוכרי את דירותיה בבניי
דווח כי דירה מספר  2בקומת המרת #בבניי הנה משמשת כמשרדו
של שמאי מקרקעי בכיר ומתכנ עירוני בע"מ
)חבר בלשכת שמאי מקרקעי(
דווח כי בדירה מספר  3בקומת המרת #מתגוררת משפחה צעירה ע תינוק
דווח כי בדירה מספר  4בקומת בלובי מתגורר בחור צעיר בשנות ב 30לחייו
דווח כי בדירה מספר  5מתגורר זוג צעיר ללא ילדי
דווח כי בדירה מספר  6מתגורר זוג צעיר נוס.#
ב הזוג הנו יז המסיי כעת את לימודי התואר השני
דווח כי בדירה מספר  7מתגוררת גברת מבוגרת בגיל העמידה
דווח כי בדירה מספר  8מתגוררת משפחה ע שני ילדי תינוק.
אב המשפחה עובד בחברת טכנולוגיה
דווח כי בדירה מספר  9מתגורר זוג גמלאי
דווח כי בדירה מספר  10מתגורר זוג גמלאי.
אב המשפחה הנו עו"ד
דווח כי בדירה מספר  11מתגורר זוג צעיר.
הגברת הצעירה הנה אשת שיווק
דווח כי בדירה מספר  13מתגורר גבר שקט הנמצא רוב שעות היו בעבודה
דווח כי בדירה מספר  14מתגוררת אישה צעירה ומשכילה
דווח כי בבניי מספר  4מתגורר גרפיקאי המקיי בדירתו משרד פרסו
דווח כי בבניי זה ג מתגורר רופא חניכיי )פדיודנט(
דווח כי בבניי מספר  8ישנו משרד נוס#
דווח כי בבניי מספר  7ברחוב מתגוררת סופרת ומשוררת לילדי
דווח כי בבניי מספר  14מתגורר אדריכל
דווח כי בבניי מספר  16ברחוב מתקיי בית ספר להדרכת עזרה ראשונה
והחייאה .בבניי זה ג גרה אימא של יעל אבקסיס
דווח כי בפינת הרחוב ע לואי מרשל מתגוררי בנפרד
פבלו רוזנברג ושירז טל
דווח כי בבניי מספר  20מתגורר רופא נשי )גינקולוג( ויוע!
המתמחה באולטרסאונד )פריו(
דווח כי בבניי מספר  21ברחוב מתגוררת מדריכת תנועה לתינוקות
)ש הסטודיו :זרעי של אור(

• לא דווח על שכני בעייתיי בבניי הנבדק
• לא נמסר על תקריות חריגות כלשה
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יחסי בי השכני

• דווח על יחסי שכנות טובי בי הדיירי
• דווח כי היחסי בי דיירי הבניי הנ קורקטיי
• דווח כי הדיירי אינ נוהגי להתערב בענייני השכני האחרי

ילדי בבניי

• דווח כי בבניי ישנ מעט ילדי
• דווח כי בדירות מספר  15,8,3ישנ ילדי קטני

מס' דירות שכורות

• דווח כי למעלה ממחצית הדירות בבניי הנ בשכירות
• דווח כי בי היתר דירות מספר  14,11,10,7,6,5,4,1הנ שכורות
• דווח כי בבניי מספר  1ישנ שלוש דירות שכורות

דירות רווקי בבניי

• דווח כי אי דירות רווקי בבניי הנבדק

בעלי חיי בבניי

• דווח כי בבניי ישנ לא מעט בעלי חיי
• דווח כי בקומה המרת) #בדירה מספר  (3ישנו כלב קט שאינו מהווה מטרד
• דווח כי בעלי הכלבי אינ מקפידי לאסו #את צואת כלביה מחול השדרה
• דווח כי בעלי הכלבי מקפידי בשמירה על ניקיו הבניי

דיירי )המש*(
פרמטר

ממצאי

תפקוד וועד הבית

• דווח כי דיירי הבניי שבעי רצו מפעילות וועד הבית
• דווח כי תשלו וועד הבית לדירה עומד על  030לחדר
במכפלת מספר חדרי הדירה
• דווח כי תשלו זה משמש עבור אחזקת הבניי השוטפת
)מעלית ניקיו וגינו(
• דווח כי תשלו זה אינו כולל הוצאות חריגות
• דווח כי מוסר התשלומי לוועד הבית הנו גבוה
• דווח כי בסו #כל שנה נערכת אסיפה כללית של דיירי הבניי ובה נקבעת
פעילות הוועד לשנה הקרובה
• דווח כי נציגת וועד הבית הנה גברת מאייר מדירה מספר 7

תכניות עתידיות

• דווח כי קיימת תוכנית לשיפו! כללי מקי #של המבנה
• דווח כי במסגרת השיפו! ייצבע הבניי,יחוזקו יסודותיו,יתוקנו דלתות
המעלית ,ותשופר משמעותית חזות המבנה .עלות השיפו! לדירה
מוערכת ב 070,000
• דווח כי בעירייה נרקמת תוכנית לשיפור חזות השדרה והרחוב.
במסגרת התוכנית תרוצ #שדרה חדשה )במקו החול( וייבנו מפרצי
חנייה אלכסונית אליה .תוכנית זו אמורה לצאת אל הפועל בטווח הקצר
• דווח כי קיימת אפשרות שבמסגרת תוכנית זו תהפו* השדרה לרחוב הולנדי
• נמסר כי במגרות העירייה ישנו פרויקט נוס #ובמסגרתו ייבנה חניו
תת קרקעי מרחוב פנקס ועד לרחוב יהודה המכבי .פרוייקט זה עתיד
להתקיי בטווח הארו* יותר
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הערות הדיירי

• דווח כי בשנתיי האחרונות קיימת תחלופה גבוהה של דיירי
• דווח כי תחלופת הדיירי נובעת מריבוי הדירות השכורות בבניי
• דווח כי מחירי השכירות ברחוב הנ גבוהי מאוד .לדוגמא דירת שלושה
חדרי ) 8090מ"ר( בעלת שני מרפסות נשכרת ב $1500ויותר
• דווח כי בבניי מספר  7ברחוב ישנה דירה עורפית נוספת העומדת למכירה.
דירה זו בעלת שלושה חדרי ) 90מ"ר( ,ממוקמת בקומה הראשונה מתו*
ארבע ,משופצת אדריכלית ומרוהטת ,בעלת שתי חניות ומערכת הסקה
מרכזית נמכרת בכ 02,250,000
• דווח כי מחירי הארנונה ברחוב גבוהי יחסית
• דווח כי לדירות מי חמי מדוד חשמלי )בוילר(
• דווח כי הרחוב נבנה בסו #שנות החמישי על ש יא כריסטיא סמאטס,
ראש ממשלת דרו אפריקה ותומ* נלהב בתנועה הציונית
• דווח כי הרחוב הנו יוצא דופ מסוגו בעיר מאחר והוא רחוב ללא מוצא בשני
קצותיו
• הרחוב נחשב כאחד מהרחובות הקסומי והיפי בצפו החדש של העיר
• דווח כי ישנ תושבי המתנגדי לריצו #שדרת הרחוב.
"הנוכחות של החול היא כמו תעלה ונציאנית ,היא מייבאת ג שכבות
עמוקות ונשכחות של העיר אל פני השטח"
• דווח כי הקרבה לפארק הירקו אינה מהווה מטרד או גור רעש יוצא דופ
• דווח כי שחק תיאטרו האוהל וחת פרס ישראל לתיאטרו מאיר מרגלית ז"ל
)שהתפרס בתפקיד חייו "החייל האמי! שווייק"( התגורר בבית מספר
 12בשדרת הרחוב
• דווח כי מדי שנה בעת חודשי הקי! חוזר מפגע היתושי
• דווח כי כעת מפריע בעיקר עבודות השיפו! בדירה שבקומה השנייה
בבניי מספר 4
• דווח כי הדיירי הצעירי בבניי אומנ נחמדי א* לעיתי בוקע רעש
חריג מדירותיה
• דווח כי אחת לחודש פוקד את הבניי גנ

מטרדי ומקורות רעש
פרמטר

ממצאי

קרבה לצירי תנועה
ומקורות רעש

• הנכס נמצא בקרבת צירי תנועה מרכזיי – רחובות פנקס וויצמ
• דווח כי הקרבה לצירי תנועה אילו אינ מהווי מטרד או מקור רעש
• ברחוב דר* נמיר עוברי קווי אוטובוסי מספר 605,601,532,501,464,86,79
של חברת "אגד" ואוטובוסי מספר  127,99,94,45,28,27,24,7של "ד"

דיירי מוסיקליי

• לא נמסר על נוכחות של שכני מוסיקליי

מעלית

• לבניי מעלית חיצונית חדישה
• המעלית בבניי נבנתה עבור מספר מצומצ של דירות והיא מוליכה
ישירות לדירותיה

פינוי פחי האשפה

• דווח כי פינוי האשפה מתבצע כל יו בשעות הבוקר המוקדמות
• דווח כי ביציאה מהבניי מוצב מיכל מחזור לאיסו #נייר
• בצד בניי מספר  6ברחוב מוצב מיכל לאיסו #בקבוקי פלסטיק

שירותי קרובי

• בקצהו הצפוני של הרחוב בבניי מספר  22נמצא בית הכנסת המרכזי
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ומטרדי אחרי

"היכל משה" ע"ש משה וטובה בורנשטיי
• ברחוב שטריקר המקביל נמצא תיכו עירוני י"א.
במקו זה ג נמצא הקונסרבטוריו העירוני
)כעת נער* שיפו! מקי #של המבנה שעתידו להסתיי בסו #השנה(
• ברחוב שלומציו המלכה נמצא בית הספר היסודי "מירו"
• במפגש רחובות יהודה המכבי וויצמ נמצא בית הספר התיכו עירוני ד'
• לאור* רחוב יהודה המכבי נמצאי ע"פ סדר מקומ )ממערב למזרח(
בתי העסק הבאי :בוטיק לחמי ,בית מרחקת צפו ,קופת חולי
מאוחדת ,קפה מטרופוליס ,סושי בר ,חנות טבע ,פיצוציה ,קופי בי,
גלידרייה,בית קפה נוס ,#עיצוב שיער ,חנות חשמל ,בלוק בסטר ,מגה
בעיר ,שיפודיה ,לח ארז ,חנות פרחי ,מינימרקט ,בריאות כללית,
מכבסה ,בר ,פלאפל וסני #של בנק דיסקונט
• עסקי אילו פתוחי בדר* כלל עד לשעות  20:0023:00בערב
• ברחוב אונקלוס  8נמצא המרכז הקהילתי בבלי  /ירושלמי
• ברחוב ברנדייס נמצא הג הציבורי "ג גורי"
דווח כי מקו זה אינו מהווה מטרד או גור רעש

גניבות/פריצות

• לא דווח על מקרי של פריצות או גניבות בבניי הנבדק
• דווח כי פרצו לדירה בבניי מספר  6ברחוב

פרטי המקו
רחוב

שד סמאטס

גוש

6212

מס' בית

10

חלקה

664

מיקוד

62009

שכונה/רובע

הצפו היש

רשות מקומית

תל אביב

אזור סטטיסטי

414

כתובת הרשות

אב גבירול 69

טל' לשכת ראש העיר

5218144

מס' טלפו עירייה

5888885991

פקס לשכת ראש העיר

www.tel-aviv.gov.il

ראש העיר

רו חולדאי

מייל ראש העיר

www.tel-aviv.gov.il
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שירותי תחבורה
מקו

אוטובוסי

קווי

14
24
25

יהודה מכבי
יהודה מכבי
יהודה מכבי

יעד

תל אביב
רמת אביב ,רמת השרו
תל אביב ,רמת אביב

שירותי חירו עירוניי – רעננה
תחנת משטרה

דיזינגו221 #

100

5454444

מד"א

אלקלעי 2

101

5460111

תחנת כיבוי אש

אב גבירול  /ש"י עגנו

102



מוקד עירוני



107

*9106

בית חולי איכילוב

וייצמ 6

6974000

6974444

שירותי סביבתיי
סני' דואר

וייצמ 58

דואר מרכזי

6041009

בתי מרקחת

עוזיאל 1

בבלי

6040552

סניפי קופ"ח

אריסטובול 2
יהודה המכבי 24

מכבי
כללית
מאוחדת

5461661
6042944

פנקס 48
יהודה מכבי 71/69
בבלי 12
וייצמ 34/32

לאומי
דיסקונט
הפועלי
מזרחי

סניפי בנק

9544555
5432222
5443126

8

מוסדות חינו ,תרבות וקהילה
רמז 25
דפנה 38
בני משה 14
בבלי 38
בודינהיימר 40
הילדסהיימר 19

ג אורה
ג הספ הקט
המשפחתו של מירב
ג סנונית
גנו רינה
ג טליה

5444337
6911836
5442706
5440460
6020144
5445345

בי"ס יסודיי

שלומציו המלכה
בני ד
אונקולוס 8
אוסישקי

מירו
שדה איילו
בבלי  /ירושלמי
אוסישקי

6822357
6042267

בי"ס על)יסודיי

שטריקר 19
וייצמ 74
דר* נמיר 81
ב יהודה 193

עירוני י"א
עירוני ד'
תיכו חדש
עירוני ה'

6052384
5443358
5424444
5467262

בתי כנסת

שד סמאסט 22
בני ד 62

היכל משה
בני דניאל )יהדות מתקדמת(

6044842
5442740

תנועות נוער

וייצמ  / 100בני ד

שבט החורש

054  2440919

ספריה

פנקס 63

יד לבני

6041762

מסגרות לקשישי







גני ילדי ומעונות

9

נספח :פרופיל שכונתי ) נתוני סטטיסטיי
בבלי ,ירושלמי והצפו היש

נתוני דמוגרפיי
ס"ה מס' התושבי
ס"ה מס' בתי אב
אחוז היהודי מכלל האוכלוסייה
אחוז העולי מכלל התושבי
אחוז ילידי ישראל מכלל התושבי
אחוז הגברי מכלל התושבי
אחוז הנשי מכלל התושבי
אחוז התושבי ממוצא אסיהאפריקה
אחוז התושבי ממוצא אירופהאמריקה

התפלגות הגילאי
אחוז התושבי בגילאי
אחוז התושבי בגילאי
אחוז התושבי בגילאי
אחוז התושבי בגילאי
אחוז התושבי בגילאי

0014
1524
2544
4564
+65

מאפייני חברתיי)כלכליי
אשכול חברתיכלכלי )עשירו(
אחוז השכירי מכלל המועסקי
אחוז המשתכרי עד שכר מינימו
אחוז המשתכרי מעל פי  2מהשכר הממוצע
אחוז מקבלי דמי אבטלה
אחוז מקבלי הבטחת הכנסה
שכר ממוצע
אחוז בתי אב בעלי רכב אחד לפחות

ממצאי
22,000
7,400
99.3
8.1
30.2
53.2
46.8
21.2
37.7

ממצאי
16.4
13.9
37.2
19.3
13.2

ממצאי
9
78.3
26.4
38.1
1.0
0.6
8,890
76.2

10

מגורי ודיור
מספר בתי אב
ממוצע מספר נפשות בבית אב
אחוז בתי אב ע ילדי )(017
אחוז דירות בבעלות
אחוז דירות בנות  4.5חדרי ויותר
אחוז הדירות שנבנו אחרי 1985

השכלה ) התפלגות שנות לימוד
אחוז התושבי בעלי  04שנות לימוד
אחוז התושבי בעלי  58שנות לימוד
אחוז התושבי בעלי  912שנות לימוד
אחוז התושבי בעלי  1315שנות לימוד
אחוז התושבי בעלי  16+שנות לימוד

תחומי עיסוק
אחוז העוסקי במקצועות אקדמאיי ,חופשיי וניהול
אחוז העוסקי בתעשייה
אחוז העוסקי במסחר ואירוח
אחוז העוסקי בחינו* ובריאות
אחוז העוסקי בשירותי עסקיי ופיננסיי

ממצאי
7400
2.6
40.7
67.2
6.9
12.4

ממצאי
0.3
2.8
41.9
21.6
33.4

ממצאי
29.6
11.4
14.9
18.3
25.8

אי לראות בנתוני ובממצאי המוצגי בדו"ח זה כל המלצה ו/או ייעו! לרכישת נכס כל שהוא ,וכל החלטה בדבר רכישת הנכס תהיה עפ"י שיקולו
ואחריותו הבלעדית והמלאה של הלקוח .כמו כ ,חל איסור מוחלט לצל ,לשכפל ,לפרס ,להעתיק ,או להפי! את הנתוני המוצגי בדו"ח זה ,ו/או
לפעול בכל דר* אחרת הפוגעת בזכויות היוצרי.

