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  28/1-15/3יאזין להתנגדויות בתאריכים ) דודי גלור(חוקר. 
אין לצפות למחוות והקלות  ,   לחוקר סמכויות רבות לפי החוק
לטענות שאינן  ,  או , החוקר אינו חייב להאזין לחזרות :  למשל(

 )בנושא ההתנגדות
 יש לצפות לדיונים ארוכים ועמוסי פרטים  
  יש לצפות שהחוקר יהיה מעונין להחשף לכל הבעיות שהתוכנית 

 יהיה מעונין לקצר ולגעת בעיקר , גם הוא,   אך –מציפה  
" 4/2מוזמנת להציג בתאריך "  חיים בחיפה 
  אנשים פרטיים שהגישו התנגדות אמורים היו לקבל הזמנה 

) בדואר רשום ( אישית 



' חיים בחיפה'תכנית הפעולה של 

' מעונינים למקד דיוני עומק בנושאים הקריטיים ' חיים בחיפה 
  אנו מעדיפים דיוני עומק על פני חזרות שטחיות  
גם אם רשמת יותר ,   אנו ממליצים לתושבים להתמקד בנושא אחד

 לצלול לעומק–ובנושא הזה  ,  מנושא אחד בהצהרת ההתנגדות 
 אנו נשמח לעזור בהכנות לדיון לאותם תושבים אשר מעונינים 

 להציג בפני החוקר 
  בשמו של מי שאינו מעונין  " מציג" נבדקת האפשרות לשבץ

 להתייצב אישית בפני הועדה 



'? חיים בחיפה ' רוצים עזרה מ 

:   וצריך עזרה בהכנות, מי שמעונין להציג בפני החוקר 1.
בהן יועצים  ) במהלך השבועות הקרובים(תקבענה פגישות 

נושא + רשמי שם / אנא רשום –שלנו ישמחו לעזור 
 טלפון / כתובת +תאריך הזימון + ההתנגדות  

ישמחו לנצל זמן  "  חיים בחיפה:  "מי שאינו מעונין להציג2.
נושא + רשמי שם / אנא רשום -התנגדויות פרטיות  

 טלפון / כתובת + תאריך הזימון +ההתנגדות  
 יפנו אליך להציע עזרה או לקבל את עזרתך"  חיים בחיפה"3.
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פרקי ההתנגדות 

 יש להחזיר את התכנית לשולחן העבודה   עמדתנו הרישמית  פתיח  

 מיושן ואינו מתורגם לכדי הנחיות ברורות  חזון העיר פרק א  

 סיסמא יפה שאין מאחוריה ממש  שיתוף הציבור פרק ב  

 עליהן יש לעצור את התכנית  ארבע סוגיות מהותיות פרק ג 

 הנוגעים לכלל תושבי העיר ולוקים בחסר   היבטי תכנון כלליים פרק ד 

 העדר פתרונות לשכונות ולבעיות מקומיות   מקומות בעיררק הפ

התעלמות מאיכויות חיפאיות ייחודיות  החמצת הזדמנויות פרק ו
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פתרונות מעשיים לבעיות ולצרכים  , שמטרתה המוצהרת היא עיצוב דמותה של העיר בעשורים הבאים, חיפשנו בתכנית המתאר של חיפה
.   אבל לא מצאנו-של תושבי חיפה כעת ושל הדור הצעיר לשנים שתבואנה    

על מנת שתצמח בו כלכלה מתקדמת  ,  חיפשנו הנחיות לחידוש המרכז העירוני הגווע שלנו; חיפשנו פארקים ירוקים וגינות ציבוריות 
חיפשנו סימנים להבנה כי שדה תעופה  ; סוף סוף, חיפשנו את חיבור חופי הים אל העיר והצגת פתרון למסילות הרכבת;  ויצירתית

;  ון כל עוד אין לו מקום אחר בצפון מדינת ישראל יכול לשנות את הכלכלה המקומית ואת מפת התיירות וכי יש למצוא לו פתר
חיפשנו רמזים למערכת תחבורה ציבורית ברמה  ;  חיפשנו סימנים לעיר שתבלום את גדילתם של כוחות התעשייה המזהמת

חיפשנו הנחיות ברורות לאופן שבו תשוקמנה  ; עם פתרונות לחניה מסודרת של מכוניות ליד מרכזי התחבורה הראשיים , אירופאית
כמו פתרונות לרחובות המגורים הסובלים מעומס  , וגם חיפשנו התייחסות לנושאים מקומיים; השכונות המתפוררות והמוזנחות

חיפשנו מענה ברור וחד משמעי  . כיוון שכלי הרכב השתלטו עליהם , ממיעוט מקומות חניה והיעדר מדרכות נוחות, תחבורה
. אבל לא מצאנו ,  למאוויים ולמשאלות של תושבי חיפה  

עבור משקיעים ועבור תאגידים לאומיים  , ני עצום שהופך את חיפה למגרש שעשועים אדיר"מצאנו במקומם דגש על פוטנציאל נדל
מצאנו תכנית שאינה  . תכנית שעלולה להתברר כבכייה לדורות,  מצאנו תכנית המנציחה ליקויים חמורים.  ובינלאומיים חיצוניים 

. מכבדת לא את חיפה ולא את תושביה   

עכור  , תכנית זו הופכת את האופק לקצר , לצערנו; יכולים לראות את האופק של חיפה חד ובהיר ',  חיים בחיפה'חברי תנועת , אנו 
,  שימשיכו להישאר לא ממומשים,  מהנכסים ומהמרקם האנושי הנפלאים של העיר, כמה אפשר עוד להתעלם מהמבנה.  ומעורפל 

? ללא כל פתח מילוט, כמו בסיפור עם סוף טראגי ידוע מראש  

כמוה כהסכמה לחיות עם קוצר ראיה חריף  , שאינה מביטה על נתוני העיר ואינה מטיבה עם תושביה, התפשרות עם תכנית שכזו
. ובהכחשה גדולה  

כולל שינויים  , שינויים שיוצגו במסמכינו המלאיםאנו מבקשים להחזיר את התכנית חזרה למתכנניה ודורשים מהם לערוך את ה
  מתוך ראיית הציבור על צרכיו ומשאלותיו ומתוך הבנת הגנום הייחודי של, גם אם ידרש לשם כך זמן משמעותי נוסף , מהותיים

.  עיר שאין שניה לה במזרח התיכון , חיפה  

אנו מצפים  ,  וכי חיפה לא יכולה להרשות לעצמה להמשיך להסתפק בבינוניות,  מתוך הכרה ברורה כי לתושבי חיפה מגיע הרבה יותר
עד שיגיעו אנשי חזון  ,  שנה ועל כן נוכל להמתין עוד80חיינו בלי תכנית מתאר . ממוסדות התכנון שקידמו את התכנית לשנותה

מכם את התכנית שאתם  הסתכלו נא בעיני התושבים וביופי הנדיר הפרוס ברחבי העיר ועיצרו בעצ. ומעש לערוך אותה בהתאם
. בעיניים פקוחות , הסתכלו נא בעיניים. לא קודרות ולא שמחות , אל תרכיבו משקפיים. יצרתם 
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חזון העיר
.חזון העיר מיושן ואין קשר בינו לבין ההנחיות למימושו 

אוי לחזון עירוני של עיר תעשייה מדשדשת המבקשת התחדשות  החזון המובע בתכנית הנוכחית מייצב את העיר חיפה בבינוניותה ואינו ר
ככל , אולם. עם תוספת של כמה מונחים עכשויים, זה חזון שתואם גישות וידע של תכנון מהמאה הקודמת.  21 -וצמיחה לתוך המאה ה 

ניכר חוסר קשר מובנה בין מסמך חזון העיר ובין ההנחיות  .  ות שמתעמקים במסמכי התכנית מגלים שאין דבר וחצי דבר מאחורי המילים היפ
ההנחיות הקונקרטיות כפי  . שמעולם לא קראו אחד את מסמכיו של האחר, כאילו שכתבו את המסמכים האלה אנשים שונים לגמרי, למימושו 

רק מוכיחות שמרבית החלקים של החזון לא באמת נלקחו  , הפורטות את החזון לכדי פקודות מעשיות, שמופיעות גם בתשריטים וגם בהוראות
כך יש לוודא שהתכניות מכוונות למימוש -אחר.  בדחיפות,  יש לעדכן את החזון.  או שאולי במרוצת השנים החזון הזה נשכח ונעלם, ברצינות

. החזון על כל צעד ושעל 

דומיננטי ) ר"מע(קים ראשי לחזק מעמדה של העיר חיפה כמטרופולין של הצפון על ידי קביעת מרכז עס"התכנית מבקשת . 1
,  התייחסות מיוחדת לאיכות הסביבה, תוך שימור המורשת הבנויה,  זאת. שירותים ובילוי , אזורי תעסוקה נרחבים, בעיר התחתית 

".  ולמערכת התחבורה ושידרוג הנגישות לעיר,  הנמל, התיחסות ספציפית לפעילות התעשיה

מרכז העסקים הראשי יוכרע על ידי הקמת של  .   מענה בתכנית בקריאה שניה ושלישית נראה שכל אחת מהנקודות המובאות כאן אינה מקבלת
ר תוגבה  "צויה במעשימור המורשת הבנויה הינו בלתי אפשרי לאחר שכל האדריכלות הנפלאה המ. פוסט-ק'מתחרה בצ" לב מטרופוליני " 

,  ואפילו מעוררת השתאות,  התיחסות מיוחדת לאיכות הסביבה לוקה בחסר. על פי נספח גובה הבינוי,  באמצעות תוספת של קומות רבות
בשטחים  , הם כולם נמחקו מהתכנית? התייחסות ספציפית לאזורי התעשיה . בהעברתה את האחריות למוסדות בקרה שהיום אינם מתפקדים כראוי 

אפילו לא טרחו עורכי התכנית לסמן בקו מתאר את  , התוואי של נמל המפרץ המופיע בתשריט הוא התוואי המיושן? הנמל . שהוחרגו משיטחה
לא מצאנו משפט אחד בסעיף זה שתואם את הנחיות .  שלא לדבר על עורף הנמל שנעדר מהתכנית באופן גלוי וברוטלי,  תכנית הנמל העדכנית

. הבטחות לחוד ומעשים לחוד. התכנית

.  טיילות ושדרות המחברים בין הריקמה העירונית וחוף הים,  לפתוח את העיר אל הים באמצעות רחובות"התכנית מבקשת . 2
מימוש פתיחת  . (....)  שירותים ובילוי ,  מסחר,  מלונאות, קביעת חזית ים עירונית בקטעי חוף שונים וייעוד שטחים למגורים

"על ידי הסרת החיץ אשר יוצרת מסילת הברזל בין העיר ובין הים,  יתפאשר בין היתר, העיר אל הים

 להעתיק את תוואי מסילות הברזל אל מתחת לפני  –נחרצת ושאינה משתמעת לשתי פנים , כיצד תיפתח העיר אל הים אם אין הוראה ברורה
והולכי הרגל יאלצו להסתפק במיני מעברים צרים ולא  , קרקעיות וגשרים-העיר תחובר לים באמצעות מחילות תת , על פי תכנית המתאר? הקרקע

ולא מגובה בדרישה ,  הפתרון העתידי תלוי ברצון הטוב של רכבת ישראל ומשרד התחבורה, על פי תכנית המתאר. נוחים כדי להגיע אל הים
תושבי חיפה יחיו בפנטזיות  , במועד ידוע ובלוחות זמנים ברורים,  עד שלא יועתקו המסילות . תכנונית ושל מוסדות התכנון ועיריית חיפה

 אומרת  –שא זה  התכנית היחידה שתפקידה לדרוש באופן ברור ונחרץ את מציאת הפתרון לנו, תכנית המתאר.  והדמיות שמתפרסמים בתקשורת
. שאותם הציבור כבר לא קורא ובהם הוא לא מתעמק, ) בדפים המשמעותיים( אבל כותבת דבר אחר , ) שאינם מחייבים(דבר אחד בפרקי ההוראות 

התכנית לא מוצאת לנכון להציג פתרונות יצירתיים  . הם שכונות החוף המערביות, ישנם עוד איזורים בחיפה שכיום מנותקים מן הים , בנוסף 
. את הצעותינו ופתרונותינו בנושא' חיים בחיפה'אנו מביאים במסמך של  . לחיבורם



חזון העיר

לייעד שטחים לפארקים , להעצים את הצביון המיוחד של העיר באמצעות שימור השטחים הפתוחים"התכנית מבקשת . 3
....." ,והתייחס באופן מיוחד לואדיות בעיר,  רובעיים חדשים/ עירוניים

. ים מהשורה הראשונהאנו חקרנו את השטחים הירוקים והפתוחים בתוכנות מיוחדות בעבודת מומח. מצב השטחים הפתוחים בחיפה הוא בכי רע
וזאת בגלל שחלקים ניכרים מהם בעלי שיפועים לא  ,  בלשון המעטה,  אנו טוענים שכמות השטחים הירוקים המסומנת בתכנית אינה נכונה

היושב למרגלות בתי  , הפארק המטרופוליני של חיפה. ולכן אינם ראויים להיחשב במניין השטחים הירוקים, 30% -וגם מעל ל , 10%מעל , תקניים
במיוחד אם הוא ממוקם  , לא כל כתם ירוק יכול להיות פארק מטרופוליני.   מצערgreenwashוהוא אינו  , יוכל לאכלס כנראה רק תתרנים, הזיקוק

מדובר בזריית חול בעיני  . ם בהיקפים הגדולים פי שלושה מהקייםלמרגלות בתי זיקוק שרק השנה קיבלו אישורי הסדרה להקים מתקנים חדישי
,  אנו דורשים להכין תכניות אלה מחדש. משרדי הממשלהתכנית השטחים הירוקים של חיפה אינה עומדת בדרישות סף מינימליות של . התושבים

בלי לספר  ,  אנו רואים בחומרה רבה את הצגת התכנית של השטחים הירוקים כפי שהיא . ולהציגם לציבור, עם הנתונים האמיתיים והמדויקים
וסבורים שמצג שווא כזה יכול להיות עילה  ,  ) איזה שטחים אינם שמישים בגלל הטופוגרפיה והשיפועים של העיר–למשל  (עליה את כל האמת 

.לפניה אל מוסדות בקרת השלטון

תוך מתן  ,  י במטרופוליןלשדרג את אזור מפרץ חיפה ולהפכו לאזור תעסוקה ומסחר אינטנסיבי מרכז "התכנית מבקשת . 4
" הנחיות לטיפול במקורות סיכון ובמטרדים 

?  בחיפה )  בקושי( כיצד הוא ישפיע על העסקים הקטנים והבינוניים שעוד נותרו  ? ר ההיסטורי"כיצד המרכז חדש במפרץ חיפה ישפיע על המע
כיצד ? תהליך שרוקן את מרכז העיר , וץ לשכונות ורובעי חיפההאם לא לומדים מטעויות עבר ומיציאת המסחר החוצה אל הקניונים ואל מח
כיצד יתכן שמרכזי  ? ים ומסחר חדש בסמוך לאיזורי תעשיה מסוכניםמוענים עורכי התכנית ומוסדות התכנון לקחת אחראיות על הקמת מרכז עסק
האם זה החזון שאתם מייעדים למטרופולין  ? ן של חומרים מסוכנים קניות וקולנועים יושבים בסמיכות של מאות מטרים בודדים ממקומות אחסו

? ואפילו בארץ, והמים ביותר בעירמדוע מבקשים מתכננים להוביל את הציבור דווקא למקומות המסוכנים והמז? חיפה

עד ולקבוע מסגרת להגדלת  לייעד שטחים למגורים אשר יתנו מענה לגידול האוכלוסיה הצפוי לשנת הי"התכנית מבקשת . 5
". זכויות הבניה באזורי המגורים ועידוד התחדשות מתמדת בכל רחבי חיפה

אין התייחסות לצפיפיויות  . אבל אינו מגדיר את התנאים לשם כך,   אולי קובע מסגרת להגדלת זכויות הבניה8מתחם . הבטחות ללא כיסוי, גם כאן
,  כגון –על אחת כמה וכמה לא יעמדו בעומסים העתידיים , ולתשתיות שכבר היום לא עומדות בעומס הקיים , שילכו ויגדלו בשכונות הקיימות

תכנית המתאר קובעת יעד של  . 'מרכזים מסחריים וכו,  גני ילדים, כיתות לימוד , היעדר מבני ציבור , היעדר מקומות חניה, כבישים פקוקים
.  ומדוע,  כיצד נקבע היעד, לא ברור מהיכן הגיעו מספרים אלה, על פי הנתונים הסטטיסטיים מהשנים האחרונות. 2025 תושבים לשנת 330,000

 . ולכל תושביהם המודאגים, התכנית אינה מציגה חזון ברור לשכונות שיעמדו בתהליכי ציפוף מואצים
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שלא בצדק, סיסמא שבה מתפארת התכנית,  "שיתוף ציבור"

 
התהליך  . ולא בשקיפות , תהליך שיתוף הציבור קודם רק עם מספר אוכלוסיות נבחרות בעיר 

אין מדובר  . הסתיים לפני חמש שנים ומאז קודם במוסדות התכנון הרחק מעיני הציבור
דבר שעולה גם מהמשתתפים בתהליך דרך הפרוטוקולים  ,  בתהליך שיתוף ציבור אמיתי

שתשפיע על חייהם של כל תושבי  ,  מדובר בתכנית החשובה ביותר לעיר.  שפורסמו בנושא
.  ושהיתה צריכה להיות חשופה להערות הציבור, חיפה והמטרופולין



פרקי ההתנגדות 

 יש להחזיר את התכנית לשולחן העבודה   עמדתנו הרישמית  פתיח  

 מיושן ואינו מתורגם לכדי הנחיות ברורות  חזון העיר פרק א  

 סיסמא יפה שאין מאחוריה ממש  שיתוף הציבור פרק ב  

 עליהן יש לעצור את התכנית  ארבע סוגיות מהותיות פרק ג 

 הנוגעים לכלל תושבי העיר ולוקים בחסר   היבטי תכנון כלליים פרק ד 

 העדר פתרונות לשכונות ולבעיות מקומיות   מקומות בעיררק הפ

התעלמות מאיכויות חיפאיות ייחודיות  החמצת הזדמנויות פרק ו



 
תעשייתית עם  -תכנית המתאר יוצרת את התנאים הנוחים להפוך את חיפה לעיר מגה . 1

החור  " . הנוף וחופי הים בקריות–נמל עצום שיהרוס את שני הנכסים העיקריים שלה  
שיגדיל את שרשרת ייצור של  , בתוכו יקום נמל הדלקים, התכנית תאפשר את הגדלת הנמל ".  הלבן 

  .נמלתזקיקי הדלק ותשתלט על האזורים החשובים ביותר של חיפה במתחם עורף ה 

ארבע סוגיות מהותיות עליהם יש לעצור התכנית 

"  החור השחור" 
:  הצבוע לבן

דמותה של העיר 
 חיפה 



)  העיר התחתית והדר( תכנית המתאר מעבירה את מרכז הכובד העירוני מהלב ההיסטורי . 2
ובכך מבטיחה כי המרכז , ן עצומות"ומציעה שם הזדמנויות נדל, פוסט-ק ' אל הצ

אין הנחיות ברורות   .עד שיאבד , ההיסטורי המפואר והנדיר של חיפה יישאר בשיממונו
התכנית  ,  במקביל . יפהוישימות להתחדשות עירונית של המרכז ההיסטורי והשכונות הותיקות של ח

שינוי  . פוסט -ק 'למרכז עירוני חדש בצ,  ניים לצאת החוצה " דווקא מעודדת את הכוחות הכלכליים והנדל 
ופחות על  ,  תעשיות כבדותמרכז הכובד הכלכלי ישנה את אופי הכלכלה המקומית ויקבע אותה יותר על 

 ועסקים קטנים ובינוניים שהם היום לב הכלכלה העירונית בעולם, תעשיות מתקדמות

ארבע סוגיות מהותיות עליהם יש לעצור התכנית 



דשות מבני התכנית אינה פותרת את הקונפליקטים הגדולים סביב פרוייקטי בניה והתח . 3
אין הנחיות ) מסומן במפה בגוון צהבהב " ( 8מתחם " ב   . ופינוי בינוי 38א "  תמ–מגורים בחיפה 

 38א "ומה יקרה בשכונות שעוברות היום תמ , ברורות כיצד שכונות צריכות לעבור תהליכי התחדשות 
אך אף מודל ממשלתי  , כמו כן אין התייחסות לשכונות שצריכות לעבור התחדשות. ומשנות את צביונן

ולכן לא  , " ששם אין שם בעיות"  אמר מהנדס העיר בעבר 8על מתחם  . אינו מתאים להן מבחינה כלכלית
אנו רואים בהתעלמות מהשכונות השונות  ! שם נמצאות כל הבעיות,  לדעתנו . צריך לפרט את הפתרונות 

 .  את הסכנה שהקונפליקטים בין התושבים והרשויות ימשיכו ביתר שאת8שבמתחם 

ארבע סוגיות מהותיות עליהם יש לעצור התכנית 



שטחים ירוקים    .אספלט ועציצים , במציאות תהייה עיר בטון. חיפה עיר ירוקה כמיתוס. 4
כך שחלק גדול מהירוק המסומן בתכנית , רבים הינם בלתי נגישים ובלתי שימושיים בגלל הטופוגרפיה 

  -חמור עוד יותר  . הוא אחיזת עיניים 

ארבע סוגיות מהותיות עליהם יש לעצור התכנית 

?  האם מותר לחלום על סנטרל פארק?  של חיפה '  גני יהושע' היכן יהיו 

בתי  
הזיקוק

שטח ניכר מהפארק המטרופוליני של  
,  חיפה ימוקם למרגלות בתי הזיקוק

שמקבלים בימים אלה אישורים לגדול  
פי שלושה 
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) קריטיים(התכנית מזניחה היבטים כלליים 

 ,                             שאמנם מופיעה בפתיח לתוכנית,   סיסמה יפה–  עירונית   התחדשות 1.
  .    אך אין בהמשך הסברים איך צריך לממש אותה 

 
חוות  , יון קריית אליעזר התוכנית ממשיכה לפתח מגורים בפאתי העיר ובאזורים שיתפנו כגון אצטד

 .  עיר המיכלים ובסיסים צבאיים במקום להתמקד בפיתוח המגורים והעסקים בלב ה 
 עיר במקום להעלות את התוכנית מזניחה את השכונות הוותיקות ומעמיקה את הפערים בין תושבי ה

 .  איכות החיים לכל התושבים 
איכותיים ובני השגה במרכז העיר חיפה מוחמץ לגמרי ,   הפוטנציאל הענק שטמון בחיים עירוניים  . 
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ה אין בתכנית חזון ברור על מה תתבסס הכלכלה המקומית של מטרופולין חיפ. 2
תיירות וחשוב יותר  ,  בין התעשיות הכבדות והמזהמות לתעשיות מתקדמות ונקיות .בעתיד

אין התייחסות  .   העסקים הקטנים להם תפקיד קריטי בחיזוקה של הכלכלה המקומית–מכל  
  . םלכוח העסקים הקטנים במרחב העירוני וגם לא לשילובם במרחבים השכונתיי 

 

כמה כאלה   
? עוד צריך  

   

ולמה אנו  
פוגעים  

בפרנסה של  
אנשי  

הקהילה  
? שלנו 



) קריטיים(התכנית מזניחה היבטים כלליים 

היא מקרבת את התעשיות המסוכנות אל מרכזי התעסוקה !  התכנית מסכנת חיי אדם. 3
ם  היא נותנת אפשרות להתרחבות התעשיות הכבדות והמסוכנות במפרץ חיפה וג . והבילוי

מדובר בשני  .  לשם") לב המטרופולין (" מעודדת את מעבר מרכז העסקים והמסחר 
 . והסמיכות ביניהם מסכנת את חיי התושבים, תיפקודים שסותרים אחד את השני
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על פי עקרונות  , אין בתוכנית התייחסות לשדרוג שכונות המגורים ושיפור אורח החיים בהן. 4
תספק שירותים ציבוריים במרחקי  , תכנית מודרנית תעודד שימוש בתחבורה ציבורית". קיימות"ה

, וכל זה מתוך ראיית הקהילה',  תעודד תחבורת אופניים וכו ,  תפחית את התלות בכלי הרכב, הליכה
 . כל זה חסר. והעלאת איכות החיים של התושבים , השמירה על הסביבה, החברה



) קריטיים(התכנית מזניחה היבטים כלליים 

מה שהיה " תכנית התחבורה הוא בבחינת  .אין בתכנית חזון לתחבורה ציבורית טובה לעיר. 5
תוכנית מודרנית תשרטט מערכת  . אנחנו נמשיך לעמוד בפקקים ולחפש חנייה". הוא שיהיה

למערכת היררכית עם , תחבורה ציבורית משולבת טכנולוגיות שונות המתפקדות כמערכת אחת
 .  כל זה חסר"). חנה וסע"חניוני (ולממשקים של התחבורה הציבורית עם הפרטית ,  מרכזי משנה
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התכנית מציגה מדיניות מעורפלת לבניית  . 6
בתוכנית חסרות הנחיות   . מגדלי מגורים 

ברורות באשר למיקום מגדלים במרקם שכונות  
אופן  ,  כמות המגדלים האופטמלית, המגורים

.  השתלבותם ברחובות ובבניינים הנמוכים ועוד 
למודי המאבקים נגד  , לכן תושבי חיפה

-יאלצו להמשיך לחיות ביחסי אי, המגדלים
אמון עם העירייה ועם תכנית שלא מיישבת את  

  .הקונפליקטים

 CC BY 3.0: רישיון, J Bar:  צילום 
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התוכנית מחמיצה הזדמנות היסטורית לדרוש כי חיפה תהפוך לאתר מורשת .  7
המרקמים והנכסים ,  הארכיטקטורה–המורשת של חיפה , למרות נספח השימור המרשים  . עולמית

דבר שיכול היה לשנות לחלוטין את כל  ,  אינה מהווה נדבך מרכזי בבניית חזון העיר, הייחודיים בה
,  שימור מוצלח יזניק את חיפה לשורה הראשונה בתיירות בארץ.  תפיסת התכנון וההוויה של העיר

אם מרכיב השימור יהיה מחולל .  את אופייה הכלכלי מהקצה אל הקצה וישנה , אביב-לא פחות מתל
ההשקעות הגדולות יגיעו דווקא לתוך מרכזיה ולא , ולא נושא צדדי כפי שהוא היום, בחזון העיר

  . יברחו מהם למתחמים חיצוניים כפי שקורה בתכנית זו
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ולא שוקקים כמו בערים המתקדמות , רחובותיה של חיפה נידונים להישאר משעממים. 8
כאשר שניים הם בכלל עורקי " רחובות עירוניים מיוחדים"מסומנים רק שבעה  .בעולם

וזאת כאשר ערים בכל העולם עושות , !)שדרות ההסתדרות... אחד מהם(תחבורה ראשיים 
מלבד  ,  י אילת"אין התייחסות לציר הרכס ולאח. מאמץ להשקיע ברחובות המעניינים שלהן

  .המסחר ובתי האוכל, אין פתרונות לקונפליקטים בין המגורים. השארת המדיניות הקיימת

 CC BY 2.0:  רישיון Andrea Schaffer:  צילום
Cours  Mirabeau,  Aix  en  Provence
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 הנוגעים לכלל תושבי העיר ולוקים בחסר   היבטי תכנון כלליים פרק ד 

 העדר פתרונות לשכונות ולבעיות מקומיות   מקומות בעיררק הפ

התעלמות מאיכויות חיפאיות ייחודיות  החמצת הזדמנויות פרק ו



היעדר פתרונות לשכונות ולחיי היום היום בעיר 

אין דרישה ברורה וחד משמעית   . אלא תמשיך לדעוך, העיר התחתית לא תתחדש כמובטח 1.
אין התייחסות  . לסלק את תוואי הרכבת אל מתחת לפני הקרקע ולפתוח את העיר אל הים

וכיצד העיר התחתית  , הנדרשים עבור החייאת המקום, ברורה כיצד לשלב מגורים בעיר
אין בתכנית רמז  ). ולא רק סטודנטים(תהפוך להיות ביתם של אלפי תושבים חדשים 

וכנן לקום להבטחה כי עסקים ומסחר לא יברחו החוצה אל המרכז הגדול פי שלושה שמת
כפי שקרה  , מה שעלול להמשיך את מגמת בריחת העסקים מהליבה ההיסטורית, פוסט-ק 'בצ

  . עם הקמת הקניונים מאז שנות השמונים



היעדר פתרונות לשכונות ולחיי היום היום בעיר 

מזוהה כמתחם בעל ייחודיות  ,  מצד אחד  . התייחסות התכנית להדר הכרמל מדאיגה . 2
.  '8מתחם  'הנחיות הבניה עבורה זהות להנחיות של כל שכונות  , ומצד שני, וחשיבות לעיר

מצד שני התכנית מאפשרת בניה , מצד אחד אומרת התכנית שהמרקם של הדר ראוי לשימור
אין כל התייחסות לשדרוג התשתיות הציבוריות שכבר היום ,  בנוסף. לגובה של שש קומות

מיעוט השטחים ,  ציבורית, אין התייחסות לבעיות תחבורה פרטית, אינן עומדות בפרץ 
  . הירוקים ועוד



היעדר פתרונות לשכונות ולחיי היום היום בעיר 

משכונה מתפוררת שתושביה נשארו נאמנים  . בת גלים תיבזז על ידי יזמים ותשנה את פניה . 3
, במקום לחזק את קהילת המקומיים. תהפוך בת גלים לשכונת נופש לתיירים, לה עשרות שנים

קו החוף . שידירו את התושבים החוצה ") נטריפיקציה'ג("יתחילו תהליכי העלאת ערך הנכסים 
  . לא הוכנה תכנית עיצוב מקצועית כראוי למקום הרגיש ביותר בעיר, של בת גלים אינו מטופל



היעדר פתרונות לשכונות ולחיי היום היום בעיר 

אין התיחסות לאופן התחדשות   . ממשיכות להיות מנותקות מחופי הים–שכונות החוף . 4
אין התייחסות  .  או לשדרוג התשתיות הציבוריות שלהן ,  )'עיבוי וכד, פינוי בינוי(השכונות 

ואין חשיבה על הפיכת חופי הים לחלק בלתי  , לנקודות החיבור של שכונות החוף עם הים
 . כפי שראוי היה להיעשות מזה עשרות שנים, נפרד מהשכונות

ולא רק  (לכל אורכה , כך צריכה להיראות חיפה . קו החוף בשנחאי
).  לאורך כמה מאות מטרים בפרויקט שנועד לייצר מקומות בילוי



היעדר פתרונות לשכונות ולחיי היום היום בעיר 

.  ומאפשר את תוספת הבניינים שטרם נבנו שם ,פרויקט מגדלי חוף הכרמל חוזר לחיים. 5
אלא רק מבקשת לבדוק  ,  התכנית אינה מורה על ניוד זכויות הבניה שלהם למקום אחר 

  . נושא זה נשאר פרוץ.  בנימה אפולוגטית,  אפשרות כזו



היעדר פתרונות לשכונות ולחיי היום היום בעיר 

מלבד קיומם של  ,  עתיד חוות המיכלים אינו ברור  .התכנית ממשיכה להתעלם מקרית חיים. 6
חברת נמלי ישראל . שילוב תמוה ומטריד,  מבני מגורים ומתקנים הנדסיים בשטח זה ביחד

עושה מאמצים להשתלט על חוות המכלים בצמודה לקרית חיים עבור העורף )  י"חנ(
. ולקרב את המפגעים והסכנות לאזורי המגורים של קרית חיים, הלוגיסטי של נמל המפרץ

אין התייחסות לניקוי הקרקעות  .  י בשאיפותיה"תכנית המתאר של חיפה אינה מגבילה את חנ 
מגדלי  "בניה גבוהה לאורך קו החוף תפתח את הדלת לעוד פרויקטי . המזוהמות באזור זה

אלה ישנו את האקלים ומשטר הרוחות  ,  ויחד עם בניית מגדלים בחוות המכלים , "חוף הכרמל
  .בשכונה 



היעדר פתרונות לשכונות ולחיי היום היום בעיר 
ציר הרכס ימשיך להיות פקוק ואף מסוכן לחיי מרבית מתושבי .  7

העורק היחידי המחבר שכונות מגורים רבות יכול להפוך למלכודת   . הכרמל 
במקום לפתור את בעיית התחבורה . מוות באירועים בטחוניים ואסונות טבע

ממשיכה התכנית לקדם פתרונות מקומיים ולא להציע פתרון  , של הרכס
התכנית מבקשת להוסיף עורק תחבורה ראשי אחד  . כוללני לציבור

,  ובצדק, שמעורר התנגדות ציבורית קשה,  בנחל עובדיה)  אוטוסטרדה(
במקום לקדם כבישים מקומיים בעלי נפח מוגבל המחברים את לב השכונות  

 . בלי לפגוע בואדיות,  היוצאים מתוך השכונות עצמן, אל קו החוף



היעדר פתרונות לשכונות ולחיי היום היום בעיר 

נווה יוסף , נווה פז,  קרית אליהו–התכנית מתעלמת משכונות שנמצאות במצוקה . 8
שחלקם מסכנים חיי אנוש  , שכונות אלה סובלות מליקויים פיזיים קשים.ומתחמים נוספים

,  מפגעי חולדות ועכברים בבניינים שנמצאים באזורים ללא פיתוח שטח , שקיעת בניינים(
התכנית אינה מספקת חזון ברור  ). ועוד, אתרים עזובים שמאכלסים אנשי העולם התחתון

 . כיצד יש להוציא שכונות אלה ממצבן

 



היעדר פתרונות לשכונות ולחיי היום היום בעיר 

וממצב השכונות   ,התכנית מתעלמת מצרכי האוכלוסייה הערבית הגדלה בחיפה. 9
וגם  , התכנית אינה מייעדת אזורים למגורים עבור צעירי העיר. הערביות בעיר נכון להיום

  . האחרונותלא דנה בצרכים המיוחדים של שכונות מעורבות שהולכות ומתפתחות בשנים 



פרקי ההתנגדות 

 יש להחזיר את התכנית לשולחן העבודה   עמדתנו הרישמית  פתיח  

 מיושן ואינו מתורגם לכדי הנחיות ברורות  חזון העיר פרק א  

 סיסמא יפה שאין מאחוריה ממש  שיתוף הציבור פרק ב  

 עליהן יש לעצור את התכנית  ארבע סוגיות מהותיות פרק ג 

 הנוגעים לכלל תושבי העיר ולוקים בחסר   היבטי תכנון כלליים פרק ד 

 העדר פתרונות לשכונות ולבעיות מקומיות   מקומות בעיררק הפ

התעלמות מאיכויות חיפאיות ייחודיות  החמצת הזדמנויות פרק ו



התעלמות מאיכויות חיפאיות והחמצת הזדמנויות 

 התייחסות כזו תוכל להפוך את חיפה לעיר תיירות – יש להתייחס לעיר היושבת על מורדות. 1
כחזון לסדר היום של תכנית המתאר חיפה " חלום הפלאקה" אנו מציעים את .  ייחודית בארץ

ובאמצעות דרגנועים ,  תיכונית ייחודית-תוך טיפוח משעולי המדרגות לעיר ים, בנושא זה
  .כפי שמוצג באתר שלנו, ועזרים מכניים לגשר על פערי גובה

הפלאקה באתונה 



התעלמות מאיכויות חיפאיות והחמצת הזדמנויות 

לנצל את העיר ההיסטורית המפוארת  , השגה-יש להפוך את חיפה לעיר של דיור בר . 2
-ולהפוך אותה לאלטרנטיבה זולה ושפויה לתל , שהתברכה בה כדי למשוך צעירים

אבל כולו בעל כוח משיכה ,  וחלקו עני ומתפורר, מרכז העיר חיפה חלקו נטוש ומנוון .אביב
 .אביב-ולהציע אורח חיים עירוניים אחרי תל , לצעירים שאין בשום מקום אחר בארץ 

Art Gray:  צילום 
 CC BY 3.0: רישיון

ב "ארה , דיור בר השגה 



התעלמות מאיכויות חיפאיות והחמצת הזדמנויות 

כי רק כך תהפוך חיפה , ואת כל שכונות החוף אל חופיהן, יש לחבר את חיפה עם הים. 3
.  גלים -חוף אך ורק בבת-נראה שהתכנית מזהה פוטנציאל לשכונת . לעיר ריביירה אמיתית

, שער העליה,  נווה דוד(את השטחים הריקים שמפרידים בין שכונות החוף המערביות מהים 
מוסרת התכנית לשימושים מלונאיים שעלולים להתקבל כמו קו החוף של  ) עין הים, שפרינצק

ובמקום לשקם את  , בלי ללמוד מטעויות של ערים אלו, אביב או מתחם המלונות באילת-תל
  . תיכוניות-השכונות על פי חזון הערים הים 

   סיאטל

) מנותקת בגלל התשתיות(לפני   

) מחוברת בזכות התבונה (ואחרי 




