






תכנוני-תסקיר חברתי
מתחם עין גב

תובנות ראשוניות לנציגות הדיירים
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מכללנמוך,2015בשנתכלכלי-החברתי

-חברתימדדעלשעמדהאביבתלהעיר
8כלכלי

כיוון"לעירמחוץ"בעברנחשבההשכונה
הדיורמחירי.איילוןשלהמזרחיבצדשהיא

אך,בעירהמחיריםממוצענמוכיםעדייןבה
.מצטמצםהפער
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שלבאוכלוסיהמתאפייןהסטטיסטיהאזור
ילדיםעםצעירותמשפחות

בעירהחציוניהגיללעומת37הואס"באהחציוניהגיל
34עלשעומד

וגבוה29%הוא17גילעדילדיםעםהביתמשקיאחוז
העירוניוהנתון25%עלהעומד92ברובעמהנתון
23%עלהעומד

עלעומד+65בנימתגורריםבהםהביתמשקיאחוז
אך34%עלהעומדברובעמהנתוןבמעטנמוך32%
22%עלהעומדהעירונימהנתוןבהרבהגבוה

נתון,2.8עלעומדס"באביתלמשקנפשותממוצע
משמעותיתוגבוה2.3עלשעומדברובעמהנתוןגבוה

2.1עלהעומדבעירמהנתון
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2.1 2.8

חציוניגיל

17גילעדילדיםעםהביתמשקיאחוז

+65בנימתגורריםבהםהביתמשקיאחוז

ביתלמשקנפשותממוצע

10% 20% 30% 40%

10% 20% 30% 40%

34 37

2.3



מתודולוגיהסקר תושבים 

ועל כן , הסקר בוצע בתקופת מגפת הקורונה

בוצעו שיחות  . הראיונות בוצעו בשיחות טלפון

ונאסף מידע , עם נציגי כל הבניינים במתחם

.  מפורט לגבי כלל הדירות בכל בניין

הייתה, בנוסף נערכו שיחות לכלל הדיירים

מלבד מבעלי הדירות , הענות גבוהה מצידם

.  8בבניין עין גב 

54דיירים מתוך 25בסקר השתתפו 

מהדיירים במתחם46%-שמהווים כ

58% 58%

25%

44%
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פילוח לפי בניין

4עין גב  6עין גב  8עין גב  10עין גב 
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שכירות-בעלות

מהדירות במתחם גרים בעלי הדירות  43%-ב

הסטטיסטי שעומד על באיזורנתון נמוך מהנתון 

אך דומה , מבעלי הדירות הגרים בדירתם54%

.44%לנתון העירוני העומד על  

מהדירות במתחם מושכרות56%

הסטטיסטי העומד על  באיזורנתון זה גבוה מהנתון 

ומהנתון העירוני העומד על , דירות מושכרות44%

47%

במתחם שתי דירות ציבוריות בניהול חלמיש
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43%

56%

1%

בעלות שכירות

בעלי דירות שוכרים אחר



6עין גב 

בעלי דירות שוכרים

אחר

4עין גב 

בעלי דירות שוכרים

אחר

10עין גב 

בעלי דירות שוכרים אחר

8עין גב 

בעלי דירות שוכרים אחר

קיימים הבדלים בין הבניינים  
בחזקות

מאופיינים ביותר דירות 8-ו4עין גב 
מושכרות

מאופיין רוב של בעלי הדירות  6עין גב 
הגרים במתחם

חלוקה שווה של בעלי דירות 10עין גב 
הגרים בדירתם ושוכרים
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בנייןתחזוקת

הבנייניםתחזוקתברמתהבדלקיים

בדירותכיבסקרהעידומהדייריםחלק
גבוההתחלופהקיימתבבנייןהמושכרות

המרחבעלשמירהואישוכריםשל
המדרגותחדרבעיקר,המשותף

3.1

2.7

2 2.1
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0.5
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3

3.5

4עין גב  6עין גב  8עין גב  10עין גב 

ציון הדיירים לתחזוקת הבניין  
(0-5)
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משפחה
זוג56%

24%

יחיד
4%

שותפים
8%

אחר
8%

פילוח דיירים
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ותק בעלות

שניםבבעלותםהדירהאתמחזיקיםהדירותבעלירוב
.רבות

מבןבירושהאותהקיבלואובעברבדירהגרומהםרבים
.משפחה

הדירותבעליהםכיהעידובסקרמהמשתתפים80%
הבנייניםביןמהותייםהבדליםאין,מעשורלמעלה
.הזהבהיבט

מאפייני דיירים במתחם

המתחם מאופיין במגורי משפחות וזוגות ללא ילדים



מסחר

חנויות מסחר  -היכל מנורה

מגוונות

  שוק התקווה

 מרכז מסחרי קטן בסוף לה

גארדיה

 גליפולימכולות ברחוב
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מסחר 

נגישמסחראיןכיטועניםהמתחםדיירירוב

.מהמתחםהליכהבמרחק

.גליפוליברחובלמתחםבסמוךמכולותשתיישנן

כבישלצדעוברתאליוהדרך-מנורהבהיכלמסחר

החנויותביןשוטטותגם.להליכהנעימהואינהראשי

דייריורובמזמיןאינווהמרחבמאחרשכיחהאינה

רכישותלצורךלהיכלמגיעיםשהםהעידוהמתחם

באיזורלהסתובבנוהגיםואינםבלבדספציפיות

כרחוקהמתחםדייריידיעלתוארהתקווהשוק

חניהמצוקתוקיימתומאחרקניותעבורלהליכה

(מנורהבהיכל)לסופרלנסועמעדיפים

במרכזמשתמשיםכיהעידומהדייריםהרבה

'הזהבגיל'לבנייןהסמוךהמסחרי
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היכל מנורה

גארדיהמרכז מסחרי לה 

מכולת סמוכה 

למתחם



מבני ציבור

ילדיםוגניספרבתיבאזור
הליכהבמרחקרבים

מהמתחם

במתחםהגריםהילדיםרוב
רוכביםאוברגלהולכים

הספרלביתבאופניים
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גני  
ילדים

מרכז גונדהבנק "קופ
ח

בתי  
ספר

גני  
ילדים



שטחים ירוקים

מאופיין בשקט ומרחבים האיזור

פתוחים

קיים רצף שטחים ירוקים בסמוך 

למתחם

אינן מפותחות ויכולות  ל"החישדרות 

להיות משמעותיות ברמה השכונתית  
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שקטאיזור

גינות ופארקים

מיקום

מצוקת חניה

לא מטופחאיזור

שטחים מוזנחים



0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

בכלל לא לעיתים  
רחוקות

מידי פעם לעיתים  
קרובות

הרבה מאד

צ"בתחבהשימוש דירוש ציבוריתבתחבורהשימוש

אינםכימעידיםבמתחםהדייריםרוב
באופןציבוריתבתחבורהמשתמשים

קבוע
האוטובוסתחנותכיטועניםחלקם

וכילמתחםמספיקקרובותאינן
ראשיכבישעלעוברתאליהןהדרך
להליכהנעימהואינה

רכבישהמתחםדיירילכלכמעט
בולעשותמעדיפיםוהםלפחותאחד

בתחבורהשימושפניעלשימוש
ברגלהליכהעלאףולעיתיםציבורית
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1
5
9

'מ

רכבת 

ההגנה

תחנה  

מרכזית
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היכרות עם דיירים אחרים

אתמכיריםבמתחםשגריםדירותבעלי

בעליואתשלהםבכניסההדיירים

הוותיקיםהדירות

במתחםגריםשאינםהדירותבעלירוב

לאאךהדירותבעלייתראתמכירים

הדייריםאת
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64%, 18%, 18%, 0

גרים במתחם

היכרות עם רוב הדיירים

היכרות עם הרבה מהדיירים

היכרות עם חלק מהדיירים

היכרות עם מעט מהדיירים

33%, 
0, 25%, 

42%, 

לא גרים במתחם

היכרות עם רוב הדיירים

היכרות עם הרבה מהדיירים

היכרות עם חלק מהדיירים

היכרות עם מעט מהדיירים



התארגנות הדיירים

בכל הבניינים קיימת התארגנות נציגים

כל הדיירים שהשתתפו בסקר מכירים 

את הנציגים ומעודכנים באופן שוטף 

בהתקדמות הפרויקט

לפחות  8בכל הבניינים מלבד עין גב 

חלק מהנציגות גרים היום במתחם
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הסכמות לפרויקט

  מספר בעלי הדירות ממתינים להתקדמות הפרויקט

בעל דירה הגיש בקשה להיתר ומצפה לקבל תמורה שכוללת את ההרחבה

  בעל דירה שהשתלט על החצר מעוניין לספח אותה בדירת התמורה

 (מצב כלכלי)בעלי דירות שחוששים בגלל הקורונה

נפשי-רפואי-שני דיירים שלא חתמו מתנגדים לפרויקט על רקע אישי

תסקיר חברתי| מתחם עין גב 

בעלי דירות שלא חתמו

50
%

50
%

4עין גב 

חתמו

לא 
חתמו

25
%

75
%

6עין גב 

חתמו

לא 
חתמו

58
%

42
%

8עין גב 

חתמו

לא 
חתמו

58
%

42
%

10עין גב 

חתמו

לא 
חתמו



השכרה
36%

מכירה
5%

מגורים
45%

לא יודע
14%

שימוש בדירת תמורה

השכרה

מכירה

מגורים

לא יודע

שימוש בדירת התמורה

60%-מבין בעלי הדירות שאינם גרים כיום במתחם כ
. מתכוונים להמשיך להשכיר את דירתם

80%-מבין בעלי הדירות הגרים במתחם כיום כ
מתכוונים להמשיך לגור בה

רק דייר אחד העיד כי מתכוון למכור את הדירה מאחר 
וזו נרכשה להשקעה מראש
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סטטוס תכנון



עין גב I  4-10 התחדשות עירונית I תל אביב

* בינוי באופי הקיים.

* בנייה טורית.

* קישוריות ושמירה על השבילים והשוטטות הקיימת.

* שמירה על אופי מרחבי חוץ 

חלופה א': עקרונות בינוי והשראות

כל החומרים לצורך המחשה בלבד. 
לשימוש המשרד בלבד. ודאות תכנונית רק לאחר החלטת ועדה והוצאת היתר



עין גב I  4-10 התחדשות עירונית I תל אביב

חלופה א': העמדה, קומת קרקע

3.00  

3.00
 

3.00  

3.00
 

ציבורי
200 מ“ר

9.7  מטר9.7  מטר9.7  מטר

6.7  מטר

כל החומרים לצורך המחשה בלבד. 
לשימוש המשרד בלבד. ודאות תכנונית רק לאחר החלטת ועדה והוצאת היתר

עקרונות העמדה:

- שמירה על כיווניות וקישוריות הבלוק

- שמירה על עצים בעלי ערכיות גבוהה לשימור

- היררכיה שטחים פתוחים:
כניסות נפרדות בכיווניות מנוגדת, לצורך    
         הפעלת המרחב של כל בניין משני צידיו 

         )אין חזית/עורף(

         גישה למבנה הציבור הממוקם בקצה המגרש, 
         מכיוון רחוב עין גב. מיקום פנימי שכונתי.

- מרווח בין בניינים 9.5-10 מ'
   

- קווי בניין הקפי 3 מ', למעט מבנה ציבור בקו 
   אפס. קומות קרקע, 1+.

- ללא חצרות פרטיות

- אפשרות כניסה לדירות קרקע הממוקמות בהיקף 
   )עין גב 4, 10( משבילים בהיקף המגרש. 

   דירות מוגבהות?

- על בסיס תקן חניה- 54 חניות לדיירים קיימים,  
   מיקום רמפה: עין גב 4.



עין גב I  4-10 התחדשות עירונית I תל אביב

חלופה א': העמדה, קומת קרקע - קישוריות

3.00  

3.00
 

3.00  

3.00
 

ציבורי
200 מ“ר

כל החומרים לצורך המחשה בלבד. 
לשימוש המשרד בלבד. ודאות תכנונית רק לאחר החלטת ועדה והוצאת היתר

עקרונות העמדה:

- שמירה על כיווניות הבלוק

- שמירה על עצים בעלי ערכיות גבוהה לשימור

- שמירה על קישוריות קיימת

- היררכיה שטחים פתוחים:
כניסות נפרדות בכיווניות מנוגדת, לצורך    

         הפעלת המרחב של כל בניין משני צידיו )אין 
         חזית/עורף(

         גישה למבנה הציבור הממוקם בקצה המגרש, 
         מכיוון רחוב עין גב.

- מרווח בין בניינים 9.5-10 מ'
   

- קווי בניין הקפי 3 מ', למעט מבנה ציבור בקו 
   אפס.

- ציבורי וקהילה בקומת הקרקע + קומה 1.

- אין חצרות פרטיות

- אפשרות כניסה לדירות קרקע הממוקמות בהיקף 
)עין גב 4, 10( משבילים בהיקף המגרש. דירות 

מוגבהות?

- על בסיס תקן חניה- 54 חניות לדיירים קיימים, 
מיקום רמפה: עין גב 4.



עין גב I  4-10 התחדשות עירונית I תל אביב

חלופה א': העמדה, קומה טיפוסית

3.00  

3.00
 

3.00  

3.00
 

כל החומרים לצורך המחשה בלבד. 
לשימוש המשרד בלבד. ודאות תכנונית רק לאחר החלטת ועדה והוצאת היתר

עקרונות העמדה:

דירות התמורה לדיירים: 

אפשרות לריכוז כלל דירות התמורה לדיירים 
ב- 2 בניינים או בפריסה בכל הבניינים.

לא מתאפשרת חזרה של כלל היחידות הקיימות 
למיקום המקורי.
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חלופה א': העמדה, קומת חניון

3 4 5 6
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1

כל החומרים לצורך המחשה בלבד. 
לשימוש המשרד בלבד. ודאות תכנונית רק לאחר החלטת ועדה והוצאת היתר

חניון קומה 1-:

- שמירה על 15% חלחול
- שמירה על עצים בעלי ערכיות גבוהה 

   לשימור.
- ירידה לעומק של 4.5 מ' ממפלס 

   הרחוב.

- 49 חניות לרכב פרטי
- 32 חניות לאופנועים



עין גב I  4-10 התחדשות עירונית I תל אביב

חלופה א': חתך עקרוני

כל החומרים לצורך המחשה בלבד. 
לשימוש המשרד בלבד. ודאות תכנונית רק לאחר החלטת ועדה והוצאת היתר עין גב 10

תכסית: 53%, 2233 מ“ר

בנוי מעל הקרקע: 12251
בנוי מתחת לקרקע: 2233

סה“כ יחידות דיור:  דיירים: 54
יזם: 73

יח“ד: דיירים      18
יזם          18

עין גב 32708

יח“ד: דיירים      12
יזם          18

עין גב 32116

יח“ד: דיירים      12
יזם          18

עין גב 26264

יח“ד: דיירים      12
יזם          18

3144
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ציבורי דיירים יזם

7.5 קומות7.5 קומות
6.5 קומות6.5 קומות

600970970 3003001200 970

- תכסית: 56%~

שטחים:
בינוי ברוטו: ~ 16,300 מ"ר = 385%~

סה"כ מגורים: ~10,960 )ללא ציבורי(
בינוי מגורים דיירים: ~4400

בינוי מגורים יזם: ~ 6560
בינוי שטחי ציבור:~450 מ"ר )מעל הקרקע(

+ שטחי מרפסות שאינן כלולות בתחשיב



עין גב I  4-10 התחדשות עירונית I תל אביב

חלופה א': תמהיל 

40-60 מ"ר

~450 מ"ר

קומת קרקע

קומה טיפוסית

60-80 מ"ר

80-100 מ"ר

100-120 מ"ר

ציבורי/ קהילה

קומת קרקע: 10 יח"ד
40-60 מ"ר: 1
60-80 מ"ר: 6

3 :80-100
0 :100-120

~ 450 מ"ר ציבורי בשתי קומות

קומה טיפוסית: 23 יח"ד
40-60 מ"ר: 4 
60-80 מ"ר: 15

2 :80-100
2 :100-120

קומת גג חלקית: 2-3 יח"ד למבנה סה"כ 10 יח"ד

סה"כ: 
יח"ד מצב קיים =  54 יח"ד

יח"ד מצב מוצע = 54 יח"ד דיירים + 90 יחידות יזם
סה"כ יחידות דיור: 144 יח"ד 

~ 450 מ"ר ציבורי בשתי קומות

כל החומרים לצורך המחשה בלבד. 
לשימוש המשרד בלבד. ודאות תכנונית רק לאחר החלטת ועדה והוצאת היתר



עין גב I  4-10 התחדשות עירונית I תל אביב

חלופה ב': עקרונות והשראות

* מבנה דופן
* מבנה בגבהים שונים )היבריד(

* מגוון חצרות
* חצר פתוחה לכיוון לרחוב מצודת בית"ר

כל החומרים לצורך המחשה בלבד. 
לשימוש המשרד בלבד. ודאות תכנונית רק לאחר החלטת ועדה והוצאת היתר



עין גב I  4-10 התחדשות עירונית I תל אביב
חלופה ב': העמדה, קומת קרקע 

עקרונות העמדה:

- התיחסות לכלל שטח התכנון כמכלול  
   מבננים המהווים יחידת תכנון אחת.

- 3 מבננים נפרדים ושונים באופים

- כניסות מהמרחב הפנימי להפעלת   
  המרחב הציבורי. שמירה על קישוריות.

- דירות דיירים ודירות יזם מפוזרות.

- קווי בניין הקפי 3 מ'

- ציבורי וקהילה בקומת הקרקע  
   ובקומת מרתף

- שטחי קרקע מפולשים לשימוש ציבורי

- אין חצרות פרטיות

- על בסיס תקן חניה 0. ללא תכנון מרתפי חניה.

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

ציבורי

ציבורי
ציבורי

כל החומרים לצורך המחשה בלבד. 
לשימוש המשרד בלבד. ודאות תכנונית רק לאחר החלטת ועדה והוצאת היתר



עין גב I  4-10 התחדשות עירונית I תל אביב

חלופה ב': העמדה, קומה 1

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

עקרונות העמדה:

- התיחסות לכלל שטח התכנון כמכלול  
   מבננים המהווים יחידת תכנון אחת.

- 3 מבננים נפרדים ושונים באופים

- כניסות מהמרחב הפנימי להפעלת   
  המרחב הציבורי. שמירה על קישוריות.

- דירות דיירים ודירות יזם מפוזרות.

- קווי בניין הקפי 3 מ'

- ציבורי וקהילה בקומת הקרקע  
   ובקומת מרתף

- שטחי קרקע מפולשים לשימוש ציבורי

- אין חצרות פרטיות

- על בסיס תקן חניה 0. ללא תכנון מרתפי חניה.

כל החומרים לצורך המחשה בלבד. 
לשימוש המשרד בלבד. ודאות תכנונית רק לאחר החלטת ועדה והוצאת היתר



!תודה
זה הזמן לשאלות  


