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:תקציר ממצאים והמלצות

הרחוב  . מגוון ומאוזן בפעילותו, תוסס, פעיל, רחוב שיינקין חי1.

.בחפיפהבילוי ומגורים , מכיל פעילות מסחר

מעל  , הפעילות העסקית מתמחה. עסקים 220ברחוב קיימים  2.

.מהחנויות עוסקות בביגוד וטיפוח 50%

חלקם כבר מספר , מהנכסים העסקיים ברחוב ריקים 10%-כ3.

.שנים

של המאה הקודמת חל גידול עקבי באוכלוסיית   80-מאז שנות ה4.

.  1983- מזו שהייתה בו ב 163%תושבי השכונה והרחוב עד 

הגידול המשמעותי ביותר הוא באוכלוסיית קבוצת הגיל של  

.מתושבי השכונה 50%שכיום מהווים , 44עד  25צעירים בני  .מתושבי השכונה 50%שכיום מהווים , 44עד  25צעירים בני 

ערכי  , ונשמרים משתפציםבניינים ותשתיות ברחוב ובסביבה 5.

.הנכסים עלו במאות אחוזים בעשר השנים האחרונות

-סופרמרקט קטן(חנויות ממכר מזון גדולות  4קיימים ברחוב 6.

כמות זו מעמיסה על תשתיות הרחוב ומשפיעה  ). מכולת גדולה

ומספקת די והותר את  , לרעה על תנאי המגורים של דיירי הרחוב

.מומלץ להימנע מפתיחת חנויות ממכר מזון נוספות. צרכיהם

ניתן  . עסקי מזון מהיר 11-ו, בתי קפה ומסעדה 6קיימים ברחוב  7.

אך מומלץ להימנע מכניסה של  , להכפיל את כמות בתי האוכל

שישפיעו לשלילה על אופי הפעילות  , עסקי מזון מהיר נוספים

.המסחרית ברחוב ועל אופיו הקהילתי כשכונה מעורבת



:מבוא

עבודה זו בוחנת את תמהיל השימושים ברחוב שיינקין בחלקו  

קטע זה של הרחוב מתפקד  . בין הרחובות אלנבי ורוטשילד, המערבי

- תל ר"מעכהמשך לרצף הרחובות המסחריים האינטנסיביים של 

אשר נמשך ברחובות שכונתיים הסובבים אותו ומחייה  , יפו–אביב 

,  תעסוקה ובילוי לצד מגורים, אותם בפעילות מעורבת של מסחר

.כיאה ללב עיר חי

שאלה חוזרת ונשאלת בתקשורת מעלה את התהייה האם רחוב  

שהתפרסמה בעיתון  , בכתבה. ירד מגדולתו, כלומר, שיינקין מת

,  ולראייה, נטען שהרחוב בדעיכה, 2011הכלכלי גלובס באוגוסט 

וגובה   בפידיוןנמסר שסניפי רשתות מזון וביגוד עוזבות בשל ירידה 

והתקיימו בו מסיבות  , התמקמו ברחוב חנויות מעצבים 2000- ה

לא בכדי הונצח הרחוב וההווי אותו ייצג בתרבות  . רחוב פיראטיות

רחוב ללא   -שיינקין , ')1989(' גרה בשיינקין'כמו בשיר , הפופולארית

).2006((' הבועה'ובסרט , )1997(מוצא 

וגובה   בפידיוןנמסר שסניפי רשתות מזון וביגוד עוזבות בשל ירידה 

שנתפרסמה  , YNETכתבה בעיתון המקוון . שכירות לא ריאלי

,  משוכריהןחנויות מתרוקנות , שהרחוב ננטש, טענה 2014בנובמבר 

.בין השאר עקב בעיות גישה ברכב וחניה, ותנועת הקונים דלה

של המאה   80-רחוב שיינקין עבר מספר פאזות מאז אמצע שנות ה

אביבית בקרבת  -התבססות הקהילה הבוהמיינית התל. הקודמת

- שיינקין באותו עשור סימנה את תחילתה של אופנת החזרה ללב

.  2008-מ' התחדשות מרכז העיר'כפי שדני דותן תאר במסמך , העיר

אירח באותו  , אביבית- הרחוב שהתפתח לייצג נהנתנות חילונית תל

גלריות לעיצוב  , )1983( זקהייםעשור מייצגים פוליטיים של דן 

בתי  , )1987(האוזן השלישית –חנויות תקליטים וסרטים , ואמנות

ובראשית 90- בסוף שנות ה. ומסעדות, )1988(' קפה כזה'כמו , קפה



:התחדשות רחוב שיינקין ומדיניות עירונית לעסקי אוכל

תרבותי של רחוב שיינקין הובילה למסמך זה  -שאלת מצבו המסחרי

התבקשתי להתמקד בשאלת  . שמסכם סקירה קצרה על מצב הרחוב

  עיסקיוהאם הוספת , מדיניות העירייה לפעילות בתי אוכל ברחוב

.  אוכל על אלו הקיימים תשקם ותחייה את עברו האגדי של הרחוב

לא להותיר בתי קפה  , 1989הנחיית ראש העיר להט משנת 

,  התקבעה כמדיניות בלתי רשמית, ומסעדות נוספים מעבר לקיים

זאת על אף , המונעת מאז את פתיחתם של עסקי מזון חדשים

מדיניות בלתי  . 6עסקי אוכל וכיום יש  20שבשעתו היו ברחוב מעל 

)  2008, 2001, 1999(רשמית זו נבדקה שוב ושוב במהלך השנים 

. ואושררה כל פעם מחדש

תמהיל עסקים ברחוב כמו שיינקין מקיים יחסי גומלין עם מספר 

שינוי התמהיל גורר  , וכפועל יוצא, משתנים מאפיינים של הרחוב

:שינוי במשתנים עצמם

.השתלבות הרחוב ברצף העירוני הסובב1.

.אופי העסקים הקיימים ברחוב והיקף הפעילות הכלכלית בו2.

.תושבי העיר ותיירים, תושבים מקומיים–משתמשים ומבקרים 3.

.מאפייני הרחוב והסביבה המיידית שלו בהיבט פיסי4.

מסמך זה סוקר ומאפיין את קטע רחוב שיינקין על בסיס מסמכי  

פרופיל העיר וחזון  (מדיניות קודמים המתייחסים לרחוב  . ואושררה כל פעם מחדש

מדיניות פיקוח על תמהיל שימושים באזורים בעלי שימושים  

כך  , מעורבים הכוללים מגורים מתקיימת ברחובות נוספים בעיר

הוכר  2013בשנת . לדוגמה, אלנבי ורוטשילד, יהודה המכבי, בבאזל

.הצורך בהכנת מסמך מדיניות לתמהיל השימושים של רחוב שיינקין

פרופיל העיר וחזון  (מדיניות קודמים המתייחסים לרחוב 

ומסמך התחדשות מרכז העיר  , 2000- מראשית שנות ה,העיר

סיווג העסקים  , של הרחוב וסביבתו עיות"תבהגדרות , ))2008(

דמוגרפית של אוכלוסיית  -סקירה סטטיסטית, ברחוב על פי מרכולתם

,  )בעלי עסקים ברחוב 4(ראיונות , )רובע- פ חלוקה לתתי"ע(הרחוב 

.היכרות והתרשמות כללית



55-ו 54, 51: רובע-מפת האזור בחלוקה לתתי



:ממצאים

:השתלבות הרחוב ברצף העירוני הסובב1.

רחוב שיינקין מתפקד כרחוב מעורב של מגורים ופעילות מסחרית  

קטע רחוב זה מכיל מסחר רציף בקומת הקרקע לכל  . אינטנסיבית

בעוד שהקומות העליונות מכילות בעיקר  , אורכו משני צידי הרחוב

פעילות המסחר מהווה  . כמו גם מספר קטן של עסקים, מגורים

נחלת , שנמשך מהרחובות הרצל, העירוני ר"המעהסתעפות של 

ומתפצל לרחובות בשכונות  , )בחלקו(אלנבי ורוטשילד , בנימין

מארג רחובות מעין זה יוצר  . שבזי ושיינקין', ורג'גכגון קינג , מגורים

עסקית  -אשר נע בין פעילות מסחרית, מרחב שיטוט מגוון

בין  , אינטנסיבית לאזורים מעורבים של מסחר בקרב שכונות מגורים בין  , אינטנסיבית לאזורים מעורבים של מסחר בקרב שכונות מגורים

.פעילות יום עסקית ופעילות בילוי לילית

מרקמיתאזור מגורים בבניה 

אזור תעסוקה עירוני

מטרופוליניאזור תעסוקה 

אזור מעורב לתעסוקה ולמגורים

חזית מסחרית  

רחוב עירוני

כיכר עירונית

מפת יעודי קרקע

מפת פעילות לילה



:אופי העסקים הקיימים בקטע הרחוב של שיינקין. 2

220: מספר עסקים במפלס הרחוב •

5: מספר עסקים במפלס מרתף שנסקרו •

10%=  22נכס ריק , 14%=  31טיפוח , 39%=  88בגדים : מתוכם •

100-50$=  ר בחודש "מ 1-ד ל"עלות שכ •

ומביעים רצון להשתתף  , בעלי עסקים מתלוננים על ירידה במכירות •

.באירועי רחוב מגבירי מסחר

ריק

בגדים

טיפוח

מספרים אבסולוטיים–התפלגות עסקים  חלוקה יחסית–התפלגות עסקים 

:מקרא
מוצרי חיפוש
מזון ובילוי
שירותים

כללי



:דיירים ומבקרים. 3

-ו 54, 51רובע -תת(העיר צפון -שינויים באוכלוסיית שכונת לב •

עד  1983-בכמות התושבים מ 163%מעידים על עלייה של ) 55

2011:

תושבים 17,710–1983

תושבים 28,940–2011

השינוי המשמעותי ביותר בגילאי התושבים חל בטווח הגילאים   •

  האוכלוסיהמכלל  34%-שעלה עם הגידול הדמוגרפי מ 25-44

.2011-ב 53%ועד , 2001-ב 47%- ל, 1991-ב

חברתי של תושבי  -במקביל חלה עלייה במעמד הכלכלי •

ריק

1983199120012011

כמות אוכלוסין

חברתי של תושבי  -במקביל חלה עלייה במעמד הכלכלי •

בכמות המועסקים   9%-ב העליהכפי שמעידה , השכונה

מכלל המועסקים באזור זה   22%מ, ניהוליות-בעמדות אקדמיות

.2008-ב 31%-ל 1995ב

שנערכה בעיר  , )נקודות שונות 25-ב(ספירת תנועה רגלית •

הראתה שביום חול רחוב שיינקין מדורג   2012-לראשונה ב

,  במקבץ שמאגד כמחצית מהרחובות שנוטרו, 9-במקום ה

ביום שישי שיינקין דורג  . והמכילים כמות הולכי רגל דומה

כמו כן נמצא שהפעילות ברחוב  . מכלל הרחובות3-במקום ה

.אז הרחוב מתרוקן, לילה-פרט לערב, מאוזנת בכל שעות היום

14-024-1544-2564-4565+

2011

2001

1991

התפלגות גיל אוכלוסין



:מאפיינים פיסיים. 4

-ונשתמרו בניינים רבים בשכונת לב השתפצו 90-מאז שנות ה •

נוספו יחידות דיור  , שהתחדשו, במרבית הבניינים. העיר צפון

מגמה זו ניכרת בין השאר בנתוני הגידול  . בקומות חדשות

.באוכלוסיית האזור

והוסדרה  , לאחרונה שופץ רחוב  שיינקין על ידי העירייה •

.התנועה הממוכנת והרגלית ברחוב

43שיינקין 



:מסקנות

ממצאי הבדיקות עבור קטע רחוב שיינקין משקפים פעילות עסקית  

הרחוב משמש כמרכז  . ערה לצד התעצמות האזור כשכונת מגורים

. המתבסס על אוכלוסיית מבקרים, שוקק של פעילות אופנה וטיפוח

כמו גם הימצאותו  , וטיפול בבעלי חיים) מצרכים(ריבוי עסקי המזון 

של מכון כושר משקפים את הגידול באוכלוסיית הצריכה מתושבי  

האיזון בין שתי קהילות  . ותרומתם לפעילות העסקית בו, הרחוב

משתמשי הרחוב אלו ניכר באיזון ספירת הולכי הרגל במשך רוב  

העדר פעילות בשעות הלילה משקפת את אופיו  . שעות היום

.השכונתי של הרחוב והעדר מוקדי בילוי ליליים

על פניו נראה שאין הצדקה  . קיימת בעיית חנייה ופריקה וטעינה

בהתחשב  , לפתיחת חנויות לממכר מצרכי מזון גדולות נוספות

.ובכמות התושבים באזור, בעומס התנועתי שזה ייצור

הבחנתי בין מסעדת שף . בתי קפה 5-ו 1ברחוב קיימת מסעדה 

לבין בית קפה המגיש בין השאר גם סלטים ומנות חמות  , מבוססת

חנויות לממכר קפה ומאפה  2-בסקירה זו התייחסתי ל. סטנדרטיות

בתי   11יש לציין שקיימים לאורך הרחוב . בלבד כבית קפה לכל דבר

תופעה המאפיינת פעילות מסחרית בעלת  , אוכל לממכר מזון מהיר

וקיימת סכנה שהיתרים לעסקים נוספים בעלי אופי זה  , אופי ירוד

אופי המסחר ברחוב משתנה לאורכו וניתן לחלוקה בין זיקה לאלנבי  

המסחר בקרבת אלנבי מכיל סממנים של פעילות  . לזיקה לרוטשילד

,  פלאפל(הכוללת חנויות חלפני כספים ומזון מהיר , מסחרית נמוכה

בעוד שחנויות  , וממכר נעלי ספורט ורשתות מותגים, )'מיץ וכד

אוכל (ממכר מזון יוקרתי , בקרבת רוטשילד כוללות חנויות מעצבים

.ואף חלל קורס בישול לילדים) בריאות

- חנויות לממכר מצרכי מזון בסגנון מכולת גדולה 4ברחוב קיימות 

חנויות קטנות   9בנוסף לאלה קיימות ברחוב . סופר מרקט קטן

,  פרט לחנויות אלה. 'ירקן וכד, כגון מאפייה, לממכר מזון ייחודי

וברחוב עצמו, קיימות מכולות נוספות ברחובות סמוכים לשיינקין

וקיימת סכנה שהיתרים לעסקים נוספים בעלי אופי זה  , אופי ירוד

הרושם המתקבל ברחוב הוא שקיימת  . ידרדרו את אופיו של הרחוב

ובחלק משעות היום וביום שישי בתי  , במקום תנועת מבקרים רבה

העדר בר ברחוב משקף את מדיניות העירייה ותואם . הקפה מלאים

יש להניח שעל אף . בוודאי את רצון דיירי הרחוב במידה מסוימת

בהינתן טווח הגילאים , מדיניות הגבלת פעילות שעות הלילה

הדומיננטי בקרב אוכלוסיית האזור יהיה קל יותר לתפעל במקום בר  

.מאשר מסעדה נוספת

החרדית   האוכלוסיהנושא נוסף רחב שנמנעתי מלעסוק בו הוא ריכוז 

אך פעילות  , אוכלוסיה זו איננה זוכה לנראות ברחוב שיינקין. באזור

יש מקום . עסקים ברחוב בשבתות מהווה פגיעה מובהקת בקהילה זו

.להקדיש מחקר נוסף שיתייחס באופן ייחודי לאוכלוסייה זו



:סיכום מסקנות

.  מגוון ומאוזן בפעילותו, תוסס, פעיל, ניתן לסכם כי רחוב שיינקין חי

וכיום הוא  , גם זו של שיינקין חלפה, אגדית אורבניתכמו כל הילה 

.  עבור רחוב בעל שימושים מעורבים, הממוצאמתפקד הרבה מעל 

,  תרבות אוונגרד מתקיימת על פי רוב במרחבים לא מאוזנים בעיר

במקומות בהם קיימים פערי פוטנציאל בין שווי נכס ופעילות כלכלית  

בלי להרחיב יתר על  . לבין מאפייני מיקום וערך אזורים שכנים

אוסיף כי שכירות נמוכה מחד גיסה וקירבה  , המידה בעניין זה

למרכז עיר פעיל ואיכותי מאידך גיסה הם תנאי הכרחי לפעילות  

כמייצג מובהק של  , הצלחתו של שיינקין, כצפוי. תרבותית מסוג זה

התפתח מאוונגרד תרבותי  , יפו–אביב - העיר תל-התחדשות לב

חלקם כך כבר מספר , מהעסקים ברחוב ללא שוכר 10%קיומם של 

כמו כן יש מקום לבדוק באופן  . מצריך בדיקה מדוקדקת יותר, שנים

מעמיק יותר את מחזורי הפעילות העסקית בחנויות על מנת לקבל  

שני תחומים בהם לוקה הרחוב הם  . מידע אמין על מצב הרחוב

ההמלצות בעבודה זו  . פעילות לילית של בילוי ופעילות תרבות

אך נמנעות מלעסוק  , מתמקדות בסוגית הפעילות הלילית והבילוי

שכן לזו יש השלכות  , בסוגיה הסבוכה יותר של פעילות תרבות

.החורגות מהיקף עבודה זו, מורכבות על מעורבות עירייה

התפתח מאוונגרד תרבותי  , יפו–אביב - העיר תל-התחדשות לב

קרי עלייה  , לסגסוג בשאר ההיבטים העירוניים של שכונות מעורבות

מבנים   השתדרגות, עלייה ניכרת בתושבים צעירים, בתושבים

ביקורן  . שוקקת וייחודית, וקיום פעילות עסקית ענפה, ותשתיות

מעיד  אף הוא  , הקצר של רשתות מסחריות של מזון ובגדים ברחוב

על פעילות תקינה ובריאה בעולם המנוהל ברובו על בסיס כוחות  

עליית ערך נכסים מובילה  , השוק מאופיין בתנודתיות. כלכליים

להשתלטות של רשתות מסחר חזקות כלכלית על חשבון עסקים 

עזיבתן של  . כפי שקרה לפרק זמן קצר בשיינקין, קטנים וייחודיים

מעידה על חוסר הלימה בין  , כפי שהוזכר בכתבה בגלובס, הרשתות

מצב שמוביל לאיזון כלכלי חדש . מחירי שוק ועוצמתו בפועל

.המשקף ערכי שוק נכונים יותר



:המלצות

חנויות לממכר מזון1.

הרחוב   .אין לאפשר פתיחת מרכולים או סופרמרקטים נוספים-

רווי בפעילות ממכר מזון וכעת נראה כי נשמר בקושי האיזון  

לפוטנציאל הרחוב  , העדין בין צרכי תושבי הרחוב והסביבה

יש לזכור כי הימצאותו  . כמוקד משיכה עסקי למבקרים מבחוץ

של שוק הכרמל בסמיכות רבה מייתרת הוספת סופרמרקטים  

ולמעשה הוספת עוד חנויות מזון גדולות רק  , ועסקים דומים

.תפגע בעסקים הקיימים ברחוב ובפעילות השוק

  מירביבשטח ( יש מקום לפתיחת חנויות מזון מתמחות קטנות-

,  יין, דגים, קצב, כגון מעדניות גבינות, )ר לחנות"מ 30של עד  

בתי קפה וברים, מסעדות: בתי אוכל. 2

יש מקום לבטל את המדיניות התקפה היום ולהותיר פתיחת בתי  -

קהילתי של  -מבלי לפגוע באופיו השכונתי, שאינם מזון מהיר, אוכל

כך שאיזון  , פתיחת בתי אוכל צריכה להיעשות באופן מדוד. הרחוב

ממניעים דומים רצוי להימנע  . אופיו המעורב של הרחוב ישתמר

שיטו את אופי הפעילות הכלכלית ברחוב  , מפתיחת עסקי מזון מהיר

.וישנו את ההווי שבו

מבלי להכביד יתר על   ניתן להכפיל את כמות בתי האוכל ברחוב -

מרחוב  (בחלקו הצפוני , בדומה לרחוב אחד העם. המידה על תושביו

פיזור אחיד של מסעדות ובתי קפה במקטעי רחוב  , )נחמני ואילך ,  יין, דגים, קצב, כגון מעדניות גבינות, )ר לחנות"מ 30של עד  

מושכות קהל  , חנויות מסוג זה מייצרות הווי רחוב שוקק. 'וכד

ואינן מעמיסות את הרחוב בפעילות , צרכנים ומבקרים

.מטרדית

 והסופרמקטיםיש להשוות את תנאי הפעילות של המרכולים -

כגון הגבלת שעות פעילות  , על מנת לעודד תחרות הקיימים

העדר תנאים . 'וכד, איסור פתיחה בשבתות וחגים, ביממה

זהים לעסקי ממכר מזון יוביל להשתלטות רשתות המזון על  

. הקטנים והמשפחתיים, הרחוב על חשבון העסקים הותיקים

עסקים אלה מחזקים את אופיו הייחודי וקהילתי של הרחוב  

,  לא רק יאבד הרחוב פן חשוב של זהותו, ובהעדרם, והשכונה

.אלא תאבד התחרות פרמטר ייחודי שקשה יהיה לשקמו

פיזור אחיד של מסעדות ובתי קפה במקטעי רחוב  , )נחמני ואילך

לפי כך ניתן  . קבועים משתלב עם מרקם המגורים של הרחוב

: בתי אוכל בכל חזית רחוב על פי המקטעים הבאים 2להקצות 

כ "סה–רוטשילד - ט'מלצ, ט'מלצ-יוחנן הסנדלר, יוחנן הסנדלר-אלנבי

).שאינם מזון מהיר, כולל אלו הקיימים היום(עסקים  12

במקרה של מסעדות רצוי להימנע במידת האפשר מכניסת עסקי   -

.מזון מהיר נוספים

.יש לתת העדפה לתנאי החניה של תושבי הרחוב על פני מבקרים -

על מנת למזער מטרדי   יש לאכוף מגבלת שעות פעילות בלילה -

כיום ברחוב מותרת פעילות  . פעילות לילית לתושבי הרחוב והסביבה

יש לעקוב אחר דפוסי פעילות הלילה ברחוב עם  . בלילה 1:00עד 

.התווספות עסקי בילוי חדשים על מנת להבטיח תנאי מגורים נאותים


