
 תרבות וקולינריה  
 בסיס לעירוניות מתחדשת  

 בערד  " מוזה"ה     



 קולינריה תרבות ותיירות  

מעורר תיאבון אוכל  -קולינריה ותרבות האוכל •
רגש ויצר , ומחבר אותנו למילים של אהבה

 .  ותשוקה

אוכל ביצירות  , כאמצעי להכרת האבולוציהאוכל •
 .אוכלמסע קולינרי לתרבות של , אמנות ובקולנוע

 .ותשוקהשונים לאוכל כמקור אנרגיה ביטויים •

 . ביצירות אמנות ובקולנועאוכל •
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Chef food 
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 אוכל ומסעדות יוצרים מיתוג ודימוי

 מסעדות בסרטים •

 כשהארי פגש את סאלי  –

   טוטסי–

 מסעדות בסיטקום •

 סיינפלד  –
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Katz's Delicatessen 

 בילי קריסטל ומג ראיין והבעלים של כץ•
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https://www.youtube.com/watch?v=F-bsf2x-aeE


:  באנגלית)חדר התה הרוסי •
The Russian Tea Room) 

היא מסעדה מפורסמת  
בעיר ניו יורק במדינת ניו  

.  יורק שבארצות הברית
  57המסעדה שוכנת ברחוב 

בין מגדל  , מערב 150' מס
הול לבין מגדל   קרנגי

 .מטרופוליטן
סצנות מסוימות מהסרטים  •

צולמו   וטוטסימנהטן 
 .במסעדה
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   NYC The Russian Tea Room– טוטסי



הנה   Tom's Restaurantמסעדת •
-ניומסעדה מפורסמת ב

הנמצאת בצידה הצפוני מערבי   יורק
המסעדה התפרסמה  . של מנהטן

בעיקר בזכות השימוש בתמונת החזית 
 "  סיינפלד"שלה בסדרה 

תוכלו למצוא על הקירות במסעדה •
,  תמונות חתומות של כוכבי הסדרה

,  טלוויזיה ממגזיניתמונות ישנות 
ניתן אף לרכוש  )פוסטרים וכיוצא בזה 

 (.  פוסטרים
להיותה מוקד עלייה למעריצי  מעבר •

.  המסעדה מומלצת לכולם, הסדרה
האוכל בה מעולה ובמחיר סביר 

במיוחד ארוחות הבוקר , ביותר
 .  הנפלאות
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 ניו יורק   –סיינפלד  –המסעדה של טום 



The Soup Nazi 
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259 W 55th St, New York, NY 10019,  



 דימוי עירוני 

 .  ערים מפרסמות עצמן באמצעות הקולינריה•

 

תעשיית התיירות מפרסמת את ההיבטים  •
 .הקולינריים

 18מרץ  9



NYC 
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ngle with mobsters and molls, break bread 
with some wise guys, and raise a glass with the 
goodfellas. This two-and-a-half-hour 
interactive mystery comedy show includes a 
three-course dinner of rigatoni a la vodka, 
chicken parmigiana, warm Italian bread, 
coffee, and dessert (with vegetarian options 
available). 



Street food 
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 כלכלה פסיכולוגיה ומיתוג -תכנון 

 השיח התכנוני תומך בעירוב שימושים  •

הקרקע   –יתרון כלכלי  –עירוב שימושים •
יותר שעות ביממה " עובדים" ומחובריה

 .ומאפשרים חוסן כלכלי לשימושים השונים

הדגש על משרדים מסחר   –עירוב שימושים •
 .ומגורים

 .  לרבות הסעדה ושירותי אוכל –המסחר •
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 מ  "רן חקלאי כלכלה אורבנית בע 18מרץ  15
13 

 אוכל טוב  -כלכלישגשוג 

"  חולשת"דייוויד ברוקס תיאר את העיתונאי •
 .  לקפה טובהאמיד המעמד 

של המעמד היצירתי תומכים בהיצע של  הביקוש •
"  באזז"וה" הייפ"השירותים עירוניים היוצרים את 

המהווה אבן שואבת לאנשים נוספים ולהגירה  
 .  חיובית של בני אותו מעמד
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 מיתוג עירוני –" הייפ"ו" באז"

היא שיווק  " באז"ההגדרה הפשוטה ביותר של •

 .  מפה לאוזן

 .והתלהבות יתר, התלהבות": הייפ"המשמעות של •



 "מוזה בערד"ה
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arad/-http://www.rol.co.il/sites/muza 

האם  

המוזה  

זו 

 ?  "ערד"

מדד המסעדות מצגת לכנס איגוד המתכננים.pptx
מדד המסעדות מצגת לכנס איגוד המתכננים.pptx
מדד המסעדות מצגת לכנס איגוד המתכננים.pptx


TRIPADVISOR–  המסעדות הטובות בישראל 
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 מסעדות בירושלים  
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 מסעדות באשקלון  
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Some dishes good, some not so much 

Just finished having 
lunch with my family 

and can’t say I loved it. 
The gnocchi was good 

but so small, I counted 
maybe 12 pieces of 

gnocchi!! Ridiculous! 
The fettuccini had no 

taste unfortunately. My 
brother really enjoyed 
his hamburger and the 

bread with dips was 
nice as well... If you 
have no choice and 

have to eat so come 
over but I would look 

for something else. 
The service was nice! 

Very low value for your 
money 

https://www.tripadvisor.co.za/ShowUserReviews-g297739-d2629117-r532835589-Linda-Ashkelon_Southern_District.html#review532835589


 תרבות ואוכל טוב, עיר של ים –אשדוד 
 

שרות מסעדות העיר יפרשו בדוכניהן את מנות הדגל של  •
תגיש את   עלם עדיסמסעדת  .המיטב שהן מייצגות

רול  הספרינג את אן'רונג ,האתיופית רה'האינגי מנת
,  הודית סמוסה תציע מנת נמסטהמסעדת  ,התאילנדי

פיש אנד  יציעו כמובן יפס'הולנד צ בדוכן של
 הפאייה תגיש את מסעדת וינו דל מאר ,יפס'צ

ממש   שטרודל תפוחים יציעו ולה בריוש ,הספרדית
  השףהואהיועץ הקולינרי של הפסטיבל . באוסטריה כמו

,  שמלבד אחריותו על האוכל והנראות בפסטיבל, גיא פרץ
 foodאשר חלקם גם יוגשו ב, יציג גם בעצמו מספר דוכנים

tucks עוד ישתתפו בפסטיבל  . המפורסמים שלו
, ראיחונה, ויקטוריה, אלאדין, דגים אידי המסעדות
 .ועוד וע'פייעג, קונקורד
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http://tiulim.net/%d7%90%d7%a9%d7%93%d7%95%d7%93-%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%a9%d7%9c-%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%95%d7%9b%d7%9c-%d7%98%d7%95%d7%91/
http://tiulim.net/%d7%90%d7%a9%d7%93%d7%95%d7%93-%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%a9%d7%9c-%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%95%d7%9b%d7%9c-%d7%98%d7%95%d7%91/
http://tiulim.net/%d7%90%d7%a9%d7%93%d7%95%d7%93-%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%a9%d7%9c-%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%95%d7%9b%d7%9c-%d7%98%d7%95%d7%91/
http://tiulim.net/%d7%90%d7%a9%d7%93%d7%95%d7%93-%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%a9%d7%9c-%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%95%d7%9b%d7%9c-%d7%98%d7%95%d7%91/
http://tiulim.net/%d7%90%d7%a9%d7%93%d7%95%d7%93-%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%a9%d7%9c-%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%95%d7%9b%d7%9c-%d7%98%d7%95%d7%91/
http://tiulim.net/%d7%90%d7%a9%d7%93%d7%95%d7%93-%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%a9%d7%9c-%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%95%d7%9b%d7%9c-%d7%98%d7%95%d7%91/


 !אל תחמיצו -פסטיבל קולינריה ותרבות בירושלים 
 

, הוא פסטיבל קולינריה אורבני" מסעדות פתוחות"•

לפני . המתקיים בירושלים ממש בסוף השבוע הזה
, החל הפסטיבל את דרכו בתל אביב, כחמש שנים

ירושלים מספקת  . ובשנה שעברה עשה עליה לבירה
ומפגשים , לפסטיבל עושר תרבותי וקולינרי ייחודי

 מעניינים
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ITALY 

• https://www.lonelyplanet.com/italy 

• Welcome to Italy 

• Home to many of the world's greatest works 
of art, architecture and gastronomy. 

• Welcome to Tuscany 

• With its lyrical landscapes, world-class art 
and a superb cucina contadina (farmer's 
kitchen), the Tuscan experience is perfectly 
in symbiosis with the land. 

 

 18מרץ  22

https://www.lonelyplanet.com/italy


 
Welcome to Bologna 

 

• Fusing haughty elegance with down-to-
earth grit and one beautifully colonnaded 
medieval grid, Bologna is a city of two 
intriguing halves. One side is a hard-
working, high-tech city located in the 
super-rich Po valley where suave opera-
goers waltz out of regal theatres and into 
some of the nation's finest restaurants 
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 קולינרי ברומא  
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 גסטרונומיה בשירות העיר  
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 גסטרונומיה בשירות העיר  
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 מטרות  
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 מדדים -מצב קיים  –תהליך התכנון 

 מדד חברתי כלכלי  •

 שיעור בעלות לכלי רכב •

 מדד פריפריאלי  •

 שיעור השתתפות בכוח העבודה  •

 דפוסי ההצבעה לכנסת  •
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אלף  100מספר מסעדות ל  –מדד מסעדות 
 תושבים
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 מספר  

מסעדות ל 

100 אלף 

תושבים

 מספר 

מסעדות 

ל 100 

אלף 

Cityתושבים

179Hong Kong1,122  Tokyo

141Berlin806     Seoul

132Johannesburg782     Shenzhen

121Montréal493     San Francisco

111São Paulo400     Sydney

106Mumbai362     Los Angeles

104Rio de Janeiro360     Brussels

93Stockholm334     Rome

90Melbourne320     Paris

80Bogotá304     Toronto

56Amsterdam289     London

44Singapore288     New York

28Edinburgh261     Taipei

26Moscow226     Austin

8Istanbul221     Buenos Aires

200     Madrid



אלף   100מספר מסעדות ל  –מדד מסעדות 
 תושבים
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 מספר 

מסעדות ל 

100 אלף 

תושבים

 מספר 

מסעדות 

ל 100 

אלף 

 שם  הרשותתושבים

רמת ישי     520רחובות       135

תל אביב -יפו     455קריית אתא       132

הרצלייה     251אשדוד       125

חיפה     248קריית גת       122

רעננה     243נצרת       120

עפולה     234בת ים       110

נהרייה     219ירושלים       109

הוד השרון     206חולון       106

כפר סבא     204רמלה       102

ראשון לציון     185לוד         82

רמת גן     178בית שמש         74

באר שבע     166בני ברק         62

נתניה     158אום אל-פחם         44

פתח תקווה     151מודיעין-מכבים-רעות*         20

אשקלון     150מודיעין עילית         19

גבעתיים     150רהט         10

חדרה     143



 המדד המשלים   –כשר ולא כשר 

• 

שיעור מסעדות הכשרות   -בישראל יש אופציה למדד נוסף 
 . כ המסעדות"מסה

מסעדות ומקומות אכילה המופיעים באתר רק  4,399מתוך . הן כשרות, כשליש מהמסעדות בישראל,  35%רק   •
 .שאינן כשרות 2,860נושאות תעודות כשרות ברמות שונות של פיקוח לעומת  1,539

הכלולות במאגר הן  437מסעדות מתוך  294: מגלה שבירושלים התמונה הפוכה מאשר הממוצע הארציהבדיקה •
גם בבאר שבע מספר המסעדות הכשרות  . אינן כשרות - 143 –ואילו שליש מהמסעדות בבירה ( 67%)כשרות 

 (.37)גדול במעט ממספר המסעדות שאינן כשרות ( 40)

מסעדות בלבד   55 –בעיר חיפה נמצא מספר המסעדות הכשרות הקטן ביותר מבין הערים הגדולות בישראל •
נתון נמוך זה נובע מצרוף של " מפה"להערכת עורכי אתר . 18% -מסעדות מציגות תעודת כשרות  294מתוך 

 .מאופי האוכלוסייה היהודית שהוא חילוני ברובו ואחוז גבוה של תושבים ערבים

  104מתוך  42ואילו באילת  (31%)המסעדות הן כשרות  1,598מתוך  506הבדיקה מגלה שבתל אביב וסביבתה •
תורמות לגידול בהיצע המסעדות  , שרובן ככולן כשרות, המסעדות בבתי המלון(. 40%-כ)המסעדות כשרות 

  75באשקלון , כשרות 111-מסעדות לא כשרות ו 177באשדוד . הכשרות ביחס למסעדות הרגילות בשתי הערים
-מסעדות אינן כשרות ו 153כשרות ואילו בטבריה  48-מסעדות לא כשרות ו 91בנתניה , כשרות 50-לא כשרות ו

 .בלבד כשרות 46
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 רק כשליש מהמסעדות בישראל כשרות

  'מפה'כך עולה מנתוני אתר הבילויים והפנאי 

 



 כלכלה פסיכולוגיה ומיתוג -תכנון 

מקום שכיף בו להוציא כסף   –הציבורי המרחב •
 .  ולבלות

 .  אוכל –מהו בילוי •

תמהיל  . האוכל בתרבות הולך ועולהמרכיב •
 .לטובת האוכלהשנים עם השתנה הקניונים 

 .  אוכל –מיתוג המדינה והעיר •

מרכיב האוכל בחלל הציבורי יקבל ביטוי ספציפי  •
 ".מדברים עליו"על מנת ליצור תמהיל מגוון ש

 
 18מרץ  33



 מסעדות נתונים כלכליים

מיליארד שקל בשנה על  20הישראלים מוציאים •
 .ומסעדותבתי קפה 

ענפית שביצעה חברת המידע העסקי  סקירה •
CofaceBdi. 11-סכום זה התחלק בין יותר מ  

 .אלף בתי קפה ומסעדות הפועלים בישראל
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 תודה  

 רן חקלאי  



•https://www.youtube.com/watch?v=QfXmGJgfI_I 
 חיפה  •

 
•https://www.youtube.com/watch?v=XVrJCIxSKnU 
 ירושלים•

 
•tA5j4https://www.youtube.com/watch?v=hFpyfL 
 רמלה•
•-http://www.restaurant.org/Downloads/PDFs/State

2016/CA_Restaurants2016Statistics/ 
 ב"ארה•
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https://www.youtube.com/watch?v=QfXmGJgfI_I
https://www.youtube.com/watch?v=XVrJCIxSKnU
https://www.youtube.com/watch?v=hFpyfL4j5tA
https://www.youtube.com/watch?v=hFpyfL4j5tA
https://www.youtube.com/watch?v=hFpyfL4j5tA
https://www.youtube.com/watch?v=hFpyfL4j5tA
https://www.youtube.com/watch?v=hFpyfL4j5tA
http://www.restaurant.org/Downloads/PDFs/State-Statistics/2016/CA_Restaurants2016
http://www.restaurant.org/Downloads/PDFs/State-Statistics/2016/CA_Restaurants2016
http://www.restaurant.org/Downloads/PDFs/State-Statistics/2016/CA_Restaurants2016
http://www.restaurant.org/Downloads/PDFs/State-Statistics/2016/CA_Restaurants2016
http://www.restaurant.org/Downloads/PDFs/State-Statistics/2016/CA_Restaurants2016
http://www.restaurant.org/Downloads/PDFs/State-Statistics/2016/CA_Restaurants2016

