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 19.10.16חיפה, 

 .חיפה ברכה סלע, מזכיר העיר –לכבוד 

תכנית עבודה רב שנתית לשיקום ולחיזוק  -שמים את נווה פז על המפה הצעה לסדר: 

 פיזית, חברתית וכלכלית. -השכונה 

 

-תוך שנה ,בנושאים שאינם סובלים דיחוי מספר בעיות בשכונהשל וטיפול שיקום להוביל  מבקשתזו הצעה 

  .לתכנית העבודה של העירייה בהקדם ולהכניסםשנתיים, 

מדובר בתהליך ארוך שנים, שנמשך אולם, כיוון שהשכונה נדרשת להיכנס לתהליך של התחדשות. אין ספק ש

אין לתלות בפתרונות המיידיים את תהליך החשיבה על ההתחדשות הראויה לשכונת נווה פז  ,עשור ומעלה

 ור אותם. לבעיות הבוערות, ועל כן גם אין לעצ

אם בעיותיה הבוערות בהצעה זו אנו מבקשים ממוצעת העיר להחליט אם שכונת נווה פז תעלה לסדר היום ו

על ההצבעה אינה  .כן או לא –ועל כך יכולות להיות רק שתי תשובות עיריית חיפה בקרוב,  יטופלו ע"י

לטיפול בהם נבקש לדון עם הנהלת העירייה על לוחות הזמנים גם אל רשימת הליקויים שדורשים טיפול ומענה, ו

 בישיבה נפרדת יחד עם נציגים של תושבי השכונה.

 מדוע טיפול בבעיות הבוערות ולא התחלה של תהליך תכנון התחדשות עירונית?

מעשרות פניות של תושבים מתוסכלים , חיפה בעיר ותהתחדשות עירונית שמקודמל התכניותממעקב אחר 

התחדשות בחיפה )חביבה רייך, ברל כצלנסון, קריית אליעזר, קריית אליהו, נווה דוד(, שמתגוררים באיזורי ה

אין לי ספק שעיריית חיפה מנהלת את  -יכים דומים כאלה בערים רבות בארץ ומהיכרות אישית ועמוקה עם תהל

ככל להערכתי, היא . לראות את בני האדם לנגד עינייה ניסיון, בלי אנושית הפרויקטים הללו בצורה חסרת רגישות

 הנראה תקבל את הציונים הנמוכים מבין הערים לכשיסתיימו הפרויקטים הללו.

יותר מכל השכונות החיפאיות שעברו עד היום תהליכי התחדשות, ועל כן הנזק שיכול  מאתגרתנווה פז היא שכונה 

נמצאים היום באופק היא דורשת מציאת פתרונות שככל הנראה אינם להיגרם בה הוא גדול עשרות מונים. 

האפשרויות המוגבלות שמספקת ממשלת ישראל. הפתרונות של נווה פז יוכלו להגיע רק מכוחות מקומיים. 

אנשים  ע"ירק  מתאפשרים יםומערכתי יםעמוקבעולם מוכיחה שתהליכים עירונית ההתחדשות ההיסטוריה של ה

 –ל ההיבטים העירוניים ולראות את כולם יחד אנשים שיודעים לתכלל את כיצירתיים שאינם מוגבלים בחשיבתם, 

אנשים יום שלהם, -סביבה, כלכלה וחברה, אנשים שרואים את נפשם של בני האדם ומבינים היטב את חיי היום

שיש כן, אנשים ושהם אופטימיים ומאמינים כי חייב להיות עתיד טוב יותר, תר, שביכולתם לראות עתיד טוב יו

 . כיום הממשלה מתירה אותןהבנאליות  האפשרויותא במסגרת לגם שבכוחם להזיז עולמות 

את תחילתו של הדרישה של הצעה זו היא לטפל בבעיות הבוערות של שכונת נווה פז.  –על כן אחזור ואומר 

תהליך ההתחדשות העמוק של השכונה יש לדחות עד אשר תוחלף הנהגת העיר באנשים שיכולים להוביל תהליך 

שריר ואמיתי להתחדשות שאינה רק בהיבטיה הפיסיים, אלא גם בהיבטיה החברתיים והכלכליים, ומתוך רגישות 

 אנושית שרואה לנגד עיניה גם בני אדם. 

אחד הביקורים שעשה ראש העירייה בשכונה לפני מספר כי בנו עם התושבים, הם דיווחו ביקורים שערכה במהלך

 . לנקות, ותקן ולשתולכדי  כמה עובדי עירייה הגיעו יום קודם ,שנים

מי שאינו מסוגל  .אותהמציאות, בלי ליפות לראות ולהכיר באחת הדרישות הבסיסיות מראש עירייה היא היכולת 

 .הבוודאי אינו מסוגל לתקן אותלהתמודד עם המציאות, 

על התייחסות מיידית.  ותדורש ןלהלן רשימת בעיות שהפכו בשנים האחרונות לאקוטיות בחיי התושבים, ועל כן ה

עיריית חיפה להכין תכנית עבודה לשיקום הנושאים הבאים בתקופה הקרובה, כולל לוחות זמנים. נושאים אלה עלו 

 מפי תושבים רבים. 
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של עיריית ולטיפול לסדר היום  תעלהנווה פז שכונת מבקשים ממוצעת העיר להחליט אם  בהצעה זו אנו

 כן או לא. – בקרוב, ועל כך יכולות להיות רק שתי תשובות חיפה

עם מהנושאים שעולים כאן באופן מסודר ולתאם פגישה בנוסף, נבקש תשובות ואת תגובת העירייה לכל אחד 

 .כדי לדון בכל הבעיות הללו לעומק –ואיתנו  תושבי השכונה עם נציגי ,הנהלת העירייה

 

 בברכה,

 ד"ר עינת קליש רותם, ,אנג' טלי משולם איטח

 סיעת 'חיים בחיפה'

 

 

 

 בעיות ניקוז וביוב בימי גשם .1

הנושא כבר מוכר וידוע לעיריית חיפה מזה שנים רבות, אבל עדיין 

לא נפתר. בימי גשם, מערכות הניקוז אינן מתפקדות כראוי. 

במקומות רבים בארץ, אלא שבמקרה  וקיימתת הבעיה הזו מוכר

מי איסוף  תוואישל שכונת נווה פז, מערכת הביוב נמצאת באותו 

שפכת לרחובות נ , היאהיא עולה על גדותיהשוכהגשם, 

  ולכבישים.

בגלל המבנה הטופוגרפי של שכונת נווה פז היושבת למרגלות 

שכונת נווה יוסף, מדובר על מערכות שאוספות מי גשם וביוב 

משתי השכונות יחד. בעיית הביוב המדוברת נמצאת במגרש 

 העליון ברחוב בנין זאב.

אפשר לראות את מיקום המפל הטבעי שנוצר משמאל בתמונה 

. כיוון שערוץ הניקוז אינו , ממש בתחילת רחוב זאב בניןטחבש

 לאיסוף המים, הם נוזלים על ההר, מתאספים לכדי מספיק רחב

על כביש הכניסה לשכונה, מקשים על כניסת כלי שלולית ענקית 

 רכב ואינם מאפשרים מעבר של הולכי רגל.

בנוסף, קירות התמך והגדרות שנמצאים בתוואי ערוץ הניקוז 

, עומדים בפני לחץ אדיר של מים. מדובר בשאלה של זמן עד הזה

אורח. יש -שקיר או גדר יתמוטטו, וחלילה אם זה יקרה על עובר

אין ספק שזה רק עניין של זמן עד שיקרה חלילה  ,גדרות המיושנותה ממבט עללטפל בנושא הזה לפני החורף. 

 אסון. 
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בתמונה משמאל המגרש שעליו 

 הבעייתיות.נמצאות שוחות הביוב 

מדובר בשלוש שוחות, שאחת יושבת 

ערוץ ניקוז מי הגשם, תוואי על ממש 

מתחת לשיחים ממוקמות ושתיים 

טפל בהן. הגיע לשגדלו פרא ואין דרך ל

הנסתרות ככל הנראה לא שוחות ה

ולכן , כבר שנים רבות מטופלות היטב

ישנן סתימות ודליפות לא מעטות 

ם , התושביםלדברי לרחוב. שמגיעות 

פנו לעירייה בנושא זה בעבר מספר 

 קיבלו תשובה כי העירייה אך, פעמים

שהן אינה מטפלת בשוחות אלה בגלל 

בשטח שאינו בתחום  נמצאות

שטח פרטי או לא, זה בין אם אחריותה. 

באופן  לגרום להם לתקן את המערכתשכונת נווה יוסף, שהסיכוי ממדובר בשוחות ביוב של מספר בתי מגורים 

 אין בעיה להיכנס אליו לעבוד.מבונה, הרי ש פתוח שכיום הוא אינומדובר בשטח קרקע כיוון שפרטי הוא אפסי. 

כלל השכונה, ולכן זו היא בעיה שיושבת לפיתחה של עיריית חיפה לטפל במדובר במפגע תברואתי קשה שפוגע 

 על חשבונםה צריכים לפתור אותפרטיים מספר בתים  תיאורטיגם אם באופן  ,בה

 )ברחוב זאב בנין( קל לזהות את מיקום הנזילות של מערכת הביוב

 

אחת  בדיוק על ערוץ ניקוז מי הגשם. אחת יושבתשתיים נגישות ואחת בלתי נגישה.  –שוחות הביוב במגרש 

 יושבת בדיוק על ערוץ הדליפות שניכר ברחוב
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 )מאחורי פחי הזבל( טופוגרפיה אלה תעלת הניקוז שאינה מספיקה לאיסוף מי גשם בתנאי

  

 

 

 בכל רחבי השכונה, במיוחד בשטחים פרטיים.ופסולת לכלוך ותברואה בגלל זבל בעיות  .2

נקל להודיע שאין היא מנקה שטחים פרטיים. יחד עם זאת, במקרה כאן מדובר במפגעים בעיריית חיפה יכולה 

תברואתיים קשים ביותר, שיכולות להיות להן השלכות קשות על בריאות התושבים. בנוסף, כיוון שמדובר במבנים 

לשנות ם אקונומי השפיר של החברה, אין ספק שצריך לעזור לה-משותפים של אנשים שאינם מהמעמד הסוציו

חשיבות הניקיון, לתת להם תמיכה וסעד, אולי אף ליזום אירועי ניקיון משותפים, ובוודאי לא להפיל  הרגלים בנושא

 עליהם אחראיות ולהתעלם.

עיריית חיפה לא יכולה ואולי גם אינה צריכה לנקות שטחים אלה כחלק מהפעילות השוטפת של אגף גם אם 

משותפת עם פעילות ש לבדוק את המצב לאשורו, וליזום באופן ממוקד אין ספק שאחת לזמן מה י ,הניקיון

 כדי לטפל בבעיה.התושבים 
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 .20כניסה לבניין ברחוב חטיפת כרמלי 

-33-35אחת מבעיות הזיהום והלכלוך הקשות ביותר נמצאת בקומת העמודים של הבניינים ברחוב חטיבת כרמלי 

טה, ואולי גם אנשים מהרחוב. פחי האשפה נמצאים במרחק . דיירים רבים זורקים את הפסולת שלהם למ37

הליכה מתחת לבניין )בשטח מגרש החניה(, במרוחק מהבניין. בגלל הזוהמה הגדולה תושבים רבים אמרו לנו 

 .זה לא יעזורבגלל שממילא  המיועד , וכי אנשים לא מתאמצים לשפוך את הפסולת במקומהמכריעהשהעצלות 

 מבט מהרחוב:
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 . חבל שאי אפשר לתעד במצלמה גם את הצחנה33-35-37ברחוב חטיבת כרמלי  זה נראה בקומת העמודיםכך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ליקויים תכנוניים ומפגעים בטיחותיים בקומת העמודים והחניה של חטיבת כרמלי  –רחוב "שבזי שלום"  .3

33-35. 

 ניצבת על מגרש חניה שבנוי בשני מפלסים.  33-37של חטיבת כרמלי קומת העמודים 
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אליהם. אין ספק  לרדתבכדי  ארוכהפחי האשפה נמצאים במפלס החניה התחתון, שדורש עוד הליכה  –תברואה 

שאין זה נכון למקם פחי אשפה ממש מתחת לחלונות בתיהם של דיירים. מצד שני יש לבדוק באם קיים איזור קרוב 

יותר עבור מקבץ פחי אשפה כך שהדיירים יחשבו פעמיים באם לזרוק את הפסולת בקומת העמודים ולהימנע 

לכך קוטית ביותר שאנחנו ראינו, ולכן יש לבדוק אם אין אין ספק שבעיית הלכלוך בניין זה היא הא מהליכה ארוכה.

 שיש דווקא בבניין זה.יוצאי הדופן קשר לתנאים הבסיסיים 

לדברי התושבים, בפניה שעשו בעבר לעיריית חיפה נודע  -על ידי עיריית חיפה השטח דרישה לנקות את בנוגע ל

ריהם, בבדיקה בטאבו, אין רישום של חניה או להם שהשטח הוא פרטי שלהם, ועל כן הם מחויבים לטפל בו. לדב

על שמם. נבקש מעיריית חיפה לבדוק את נושא הבעלויות ולהבהיר אותה. בכל מקרה, יש לבדוק  נוסףשטח 

מיקום נוח יותר של פחי אשפה על מנת להקל על הדיירים ולנסות למזער את בעיית זריקת הפסולת בקומת 

 העמודים.

 

סף, יש לתחזק את קומת החניה הזו, שהמבנה שלה רעוע, הבטון מתפורר וברזלי הזיון בנו -תשתיות מתפוררות 

 ונודה לקבלת חוות הדעת של עיריית חיפה בנושא. –כאמור, יש לבדוק את סוגיית הבעלויות  חלודים.
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ה "שבזי שלום" ישנו פנס תאור בכל הרחוב התחתון – עמוד חשמל מסוכן והיעדר תאורה – מפגעים בטיחותיים

דיירים, והוא חשוך ומפחיד בחשיכה. בנוסף, יש במרכזו עמוד חשמל -מבני מגורים רבי 7אחד. הרחוב הזה משרת 

שעליו מטפסים ילדים. אחת לזמן מה מספרים התושבים על קפיצת חשמל ונפילת מתח לכל הבניינים מסביב. 

מין אותו, להזיז אותו, או לפחות לגדר מדובר במפגע קטלני, סכנת נפשות. יש לבדוק פתרון לעמוד חשמל זה, להט

חייהם של בני  –אותו כך שלא יסכן חיי אדם. עם כל הכבוד לשלטי הזהרה, בין חוסר מודעות ובין מעשי קונדס 

 האדם תלויים על צווארם של עובדי עיריית חיפה.

 

 

 

 הקיימים.הקטנים , לאור מצב מבני הציבור ושכונתיות שטח עבור פעילויות קהילתיותמבנים ובחוסר ב .4

(. שניהם 1בית הקהילה ליוצאי אתיופיה )רחוב נווה גנים בית מגנצה ו –בשכונה פועלים שני מבני קהילה חשובים 

 עבור כל הפעילויות להם תושבי השכונה נדרשים.בשטח  מחסור חמורקטנים מאד בשיטחם, ומדווחים על 

ליד המועדונית )בשטח ההפקר ברחוב שבזי  מתקני ספורטם הל והובטחהרחוק בעבר כי תושבי השכונה מדווחים 

. בשנים בית הקהילהל בסמיכות ,על ידי ראש העייריה הנוכחי )מגרש קטן עם כדורסל או כדורגל( וקט גן עמוד( -

 ומהווה עתודת קרקע לשכונה שימוש ציבוריהמיועד לשטח ההאחרונות הם מנהלים מאבק ציבורי הירואי כדי ש

, כפי עבור גיל הזהבמוגן או דיור לא ישנה את ייעוד הקרקע שלו לדיור  שנמצא ליד בית הקהילה, )"שטח חום"(

 שטח זה יכול להכיל עוד מתנ"ס שכה נדרש עבורם.שעיריית חיפה ושקמונה מקדמות באופן תמוה. 
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מח אחד לסבר ו בכי רע. יש לו חצר רעועה ומדכאת, בלי צלקהילת יוצאי אתיופיה יש בית קהילה קטן, אולם מצב

. לדבריהם, החצר הזו משמשת אותם לשמחות לתושבים משקפת חוסר כבודאת העין ובלי הצללה. ההזנחה 

 מחוץ לשכונה. לאולמותאין אפשרות לארח בביתם או להזמין  ם, לשבעות ולחגיגות, היות ולמרביתולאבלות

 

מוזנח. שני ספסלים בחצר שבורים כבר זמן רב. זה הוא מקום המפגש המשפחתי חצר שוממה לצידה מבנה 

היחידי שעומד לרשות תושבי השכונה בחגיגות או באירועי אבל, כי אין באפשרותם לממן ולהזמין קרובים 

למפגשים מחוץ לשכונה. אלה הם מקומות הישיבה שעומדים לרשותם, אין להם אפשרות להביא ספסלים או 

 גם אדנית הצמחיה שעומדת בחזית החצר, יבשה ומלאה בפסולת ולכלוך. בעצמם.כיסאות 
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אינם מספיקים  –בית מגנצה שעושה עבודת קודש עבור הקהילה, ובית יוצאי אתיופיה המופיע בצילומים אלה 

ובר במשפחות לצרכים הקהילתיים של תושבי השכונה, שדורשים יחס והשקעה מעל לממוצע השכונתי בחיפה. מד

מרובות ילדים, במשפחות חד הוריות, ובילדים שהמקומות האלה יכולים להציל את נשמתם. נודה לקבלת דיווח 

, מעבר להרחבה המצופה של בית מגנצה שהיא תהייה מינורית ההקמה של מתנ"ס שכונתי ראוי לאפשרויותבנוגע 

 .פה מתכננת הרמת מתקני ספורט לנוער בשכונהובבחינת המינימום הנדרש. בנוסף, נבקש לדעת האם עיריית חי

למרות ששירותים רבים ניתנים לתושבי  לוקה בחסר.  –להולכי רגל  נווה יוסףו פזנווה  הפיסי ביןהקשר  .5

 .ברגל קשה מאד ביניהן, הנגישות )וגם ההיפך( הקרובה להם ת נווה יוסףבשכוננווה פז 

יוסף ששמו הולך לפניו. באירועים האחרונים בשכונת נווה פז ילדים רבים מהשכונה נהנים משירותי מתנ"ס נווה 

בריקוד, שירה ותיאטרון. כל החוגים האלה, שנותנים לחלקם  –הצעירים הנפלאים שיש בשכונה  תנכחנו בכישרונו

 טעם אמיתי לחיים, מתבצעים במתנ"ס נווה יוסף.

קומות  12-15 -מטרים, כ 50 -ביניהן הוא מעל להמרחק בין שתי השכונות הוא קטן, אבל הוא עצום. פער הגובה 

שנדרשים לטיפוס על גרם מדרגות. מעבר לקושי הפיסי בעלייה או בירידה, במיוחד לאנשים לא צעירים או להורים 

 עם ילדים קטנים, מצב המדרגות הוא בכי רע, וזאת למרות שהם עברו שיפוץ לפני מספר שנים.

 שבורות ורעועות. –יוסף  מדרגות העליה הראשיות לשכונת נווה

 

שנתונים נווה פז, וכי לא כל השנתונים של הפעוטות מקבלים שירותי חינוך בשכונת שבנוסף, תושבים מדווחים 

חסרים כיום מעונות יום לגיל הרך, ילדים  – )וההיפך( שכונת נווה יוסףגני הילדים בלהגיע ל מסויימים צריכים

לומדים  מילדי המשפחהחלק כאשר . עבור הורים רבים מדובר בקושי עצום, במיוחד שצריכים לצאת מהשכונה

. המעבר בין השכונות אינו פשוט, אין לרובם כלי רכב, וכאמור, מדובר בעליה בשכונה השניה, וחלק בשכונה אחת

בתוך  לאיםקומות בגרם מדרגות קשה ביותר. אנו מבקשים לבדוק מתן שירותי חינוך לכל הגי 10 -של למעלה מ

 שטח השכונה עצמה.

 

חסום  בין נווה יוסף ומתנ"ס נווה יוסף )"הרב משאש"( מדוע הרחוב המחברהאם נווה פז היא גטו?  .6

 למעבר כלי רכב?

 . רחוב הרב משאש – ישנו רחוב אחד שמחבר תנועת כלי רכב בין שתי השכונות נווה פז ונווה יוסף
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להפתעתנו הרבה, הרחוב הזה חסום 

כדי למנוע מעבר כלי טונדות גדר בעם 

רכב בין השכונות. להפתעתנו הגמורה 

יותר, ישנו שלט "רחוב ללא מוצא" 

מנווה פז, לרחוב הרב משאש בכניסה 

 –שהוא שלט עירוני מוסדר. כלומר 

מדובר בסגירת רחוב תקין שמחבר בין 

שתי שכונות. מה הם השיקולים של 

עיריית חיפה שהחליטה לחסום את 

תי השכונות? מעשה זה המעבר בין ש

משאיר אצל תושבי השכונה תחושה 

קשה מאד, של דחייה וניתוקם 

מהעולם. אנו מאד מקווים שאין מדובר 

על בסיס הבדלים נווה פז  בניתוק

ומבקשים להבין את הרציונל  מעמדיים,

 שמאחורי פעולה זו, אותה יש לשנות לאלתר.

 – )והמכוניות כמובן מאלתרות בשטח( אוגוסטכך נראתה ההפרדה בחודש 
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, עם עמודי ברזל מקובעים שלא מאפשרים הזזת הבטונדות על ידי התושבים:וכך היא נראתה השבוע, ערב סוכות

 

מי הקים את הבטונדות?  מה הסיבה לחסימת הכביש? -נבקש לדעת את תשובתה הרישמית של עיריית חיפה 

 חסימת הכביש, ומה עמדתה בנושא?ומדוע? האם עיריית חיפה מודעת ל

 

 עוד מפגע בטיחותי שמהווה סכנת חיים .7

לצד מחסומי הכביש ברחוב הרב משאש, קיים עמוד חשמל שבתוכו צמחים יבשים רבים. נודה לטיפול במפגע זה, 

 גם משחקי ילדים על העמוד הזה יכולים חלילה להוביל לאסון גדול. שבעת הצתה יכול להפוך למפגע נוראי.

 

 

 שטחים ציבוריים פתוחים, גנים וירק .8

, שבו אפשר להבחין בכל ד, קטנטן, המקום הירוק היחידי בשכונהגם ציבורי אחהיום ברחוב חטיבת כרמלי קיים 

. הוא מהווה את מקום המפגש המרכזי והראשי של מרבית מתושבי יום בשנה בנוכחותם של תושבים רבים

. ישנם עוד מקומות שהיו יכולים (36-38)מתחת לבי"ס גבריאלי, בחטיבת כרמלי   השכונה, צעירים ומבוגרים כאחד

במעבר שבין רחוב חטיבת כרמלי ורחוב לספק מקומות ישיבה נעימים, מוצללים, ויפים למראה. אחד מהם הוא 

 ליד פרויקט הדיור לגיל הזהב שבו נראה מתגוררים רבים מיוצאי ברית המועצות. –נווה גנים
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בשטח שיכול להכיל חצר נחמדה )למרות שבמפות הארציות נראה מיועד למעגל תנועה(, שבו יושבים מדובר 

בלי הצללה, בלי עץ אחד ובלי קצת ירוק בעיניים. גם אם ישנן כוונות לשנות את סדרי התנועה  –אנשים רבים 

 ים.במקום זה בעתיד, מן הראוי היה לטפח את המקום שללא ספק משמעותי מאד לתושבים רב

לצד הגינה המוזנחת עומד השלט הדהוי הזה. נשמח לקבל מידע מעיריית חיפה באשר להתקדמות הפרויקט 

. בנוסף, נודה לקבלת תשובה מעיריית חיפה מה הן , מתי הותקן השלט ומתי צפוי הפרויקט לרקום עוד וגידיםהנ"ל

יריית חיפה צריכה להיות חתומה עליהם, הנחיות החוק בנוגע לחתימת ראש העיר על פרויקטים עירוניים. האם ע

 או ראש העיר בשמו, באופן אישי. 

 

, וגן שבזי הזרעמתחת לכביש דורי בצמוד לגשר גן האומגה  – םמינעלו יםמוזנח יםציבורינים גשני  .9

 .מתחת לרחוב שלום שבזי

בשנים האחרונות, אך בקצה רחוב שלום שבזי, מתחת לרחוב, ישנה ירידה לגן משחקים שעבר טיפול  - גן שבזי

לדברי התושבים, ראש עיריית חיפה הבטיח להם בגן זה מתקנים כמו בפארק . במתקניו למרות זאת הוא מוזנח

 –מסומן על גבי המפה באדום. לצידו שטח רחב שאין בו שימוש, שהפך למזבלה ולמפגע לכלוך נוראי  הכט. הגן

ים פסולת, למרות שילדים ומבוגרים רבים עוברים שם והוא מסומן במפה בכחול. בשטח זה זורקים תושבים רב

 מידי יום, עבור חלקם מדובר בחצר הבית.
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 :)שבקצהו נמצא הגן( כך נראית היציאה מהגן לעבר שטח ההפקר
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ניצבת ממש מעל לשטח מזוהם זה. משחקים בה ילדים רבים. לשאלתנו  17-21קומת העמודים של שלום שבזי  

. אפשרי, כי זה לא נעים להם, והתעניינו מי בכלל אמור לנקותאם הלכלוך מפריע להם, הם התפלאו ושאלו אם זה 

חינוכית תהייה השפעה  עילות להפמעבר למפגע התברואתי, על עיריית חיפה ליזום ניקוי יסודי של המקום, 

נבקש כי עיריית חיפה תכניס לתכנית העבודה השנתית שלה תכנית הבראה  ממדרגה ראשונה על הציבור במקום.

 קיון השכונה, בשיתוף פעולה עם מתנ"ס השכונה, בית מגנצה והתושבים. יקהילתית למען נ

 –מתחת לכביש דורי  "האומגה"גן 

לגשר הזרע נמצא גן ציבורי מוזנח שאליו, מסתבר, מגיעים רבים מתושבי השכונה, לא מתחת לכביש דורי ובצמוד 

הוא לו בלילה, למרות שאין בו תאורה, ולמרות או בגלל שבגלל יופי המקום אלא בגלל היעדר שטחים אחרים. אפי

ת שלא ברור אם התושבים קוראים לו "גן האומגה", למרו מפוקפקות ולא חוקיות.מקום משיכה לפעילויות  מהווה

 כלל יש לו שם. 

 מדובר בשטח עם פוטנציאל גדול מאד עבור תושבי השכונה, למתקני ספורט ולשטחים ירוקים לשעות הפנאי.

 

 

 

 לסיכום,

מה הסטטוס שלהם,  –רשומים כאן הכל אחד מהמפגעים רישמית של עיריית חיפה על נודה לקבלת תגובה 

 , ומה הם לוחות הזמנים המתוכננים לשיקום כל מקום/מפגע.ת שלה, מה התכניובהם האם העירייה מטפלת

 

 

 


