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ד"ר רונן בן-אריה הוא אדריכל וחוקר בתחומים של תכנון עירוני ועירוניות .הוא מלמד בפקולטה לאדריכלות
ותכנון ערים בטכניון ,ופעיל בארגוני חברה אזרחית שונים בנושאים הקשורים לזכויות אדם ותכנון מרחבי.
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הקדמה
אנו מתכבדים לפרסם מסמך עקרונות והמלצות לתכנון בשכונת קריית אליעזר ,שנערך על-ידי
מתכנן הערים ד"ר רונן בן אריה ,בהזמנת הארגונים השותפים בפרויקט להגנת זכויות הדיור בחיפה:
האגודה לצדק חלוקתי; העמותה לקדמה חברתית בחיפה והקליניקה לזכויות אדם בחברה
באוניברסיטת חיפה .הפרוייקט מומן ע"י האיחוד האירופי בתקופה שבין ה 10/2015-ל.9/2018-
מסמך זה ,הבוחן את תהליכי התכנון בשכונת קריית אליעזר ,הוא מקרה בוחן ממנו ניתן להקיש על
תכנונים שונים אשר ביצעה עיריית חיפה בשנים האחרונות באותה מתכונת מדירה ,ללא שירותי
ציבור המתאימים לאוכלוסיה הערבית ומתחשבים בצרכיה ,חרף היותה חברה גדלה ומתפתחת.
לראייתנו כארגונים ,הדרת האוכלוסייה הערבית מתהליכי התכנון מהווה המשך לאפליה ולקיפוח
ההיסטוריים מהם סבלה וסובלת האוכלוסיה הערבית בכלל ,ובתחום הקרקע והדיור בפרט .בנוסף,
מהווה ההדרה פגיעה בשוויון ההזדמנויות לכלל התושבים.
לעמדת הארגונים השותפים ,המצוקה ממנה סובלת האוכלוסייה הערבית בחיפה בתחום הדיור,
מחייבת את המדינה לשקול נקיטה במדיניות אפליה מתקנת ,בכדי לעצור הן את מגמת ההדרה
מפתרונות דיור אפשריים ,והן את האמצעים המפלים בכל תכנית ממשלתית ו/או עירונית.
אנו תקווה כי מסמך זה יסייע ליצירת תפנית במדיניות התכנון ,כך שבבואם לדון בתכניות קיימות
ועתידיות בעיר חיפה ,יקפידו מוסדות התכנון לנהוג בהתאם לאמות מידה של צדק חלוקתי ושוויון,
ישקלו כחובתם את צרכי האוכלוסיה הערבית ויספקו להם מענה.
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מבוא
האוכלוסייה הערבית בחיפה מונה למעלה מ 30,000 -תושבים ,וחיפה מתפקדת כיום כאחד
מהמרכזים העירוניים החשובים של האוכלוסייה הערבית בישראל בכלל ,וכמוקד
המטרופוליני של האוכלוסייה הערבית בגליל ובצפון בפרט .בשל מעמדה המרכזי של חיפה
בקרב האוכלוסייה הערבית במדינה ,האוכלוסייה הערבית בעיר גדלה וצומחת באופן מתמיד,
ויחד עם צמיחה זו מתפתחים ומשתנים גם צרכי הדיור של האוכלוסייה הערבית בעיר .מטרת
מסמך זה היא להציג את המגמות הקיימות בקרב האוכלוסייה הערבית בחיפה ,ולעמוד על
צרכי הדיור הנובעים ממגמות אלה .על בסיס זה ,המסמך מבקש לבחון מענה אפשרי לצרכי
הדיור העכשוויים של האוכלוסייה הערבית בחיפה .באופן ספציפי ,המסמך בוחן את התכנית
להתחדשות עירונית בקרית אליעזר וקרית אליהו כמענה אפשרי לצרכי דיור אלה.
בפתח הדברים ,חשוב לציין שתי בעיות עקרוניות שניצבו בפנינו והקשו מאוד על חיבור
המסמך .שתי בעיות המציבות שתי המלצות עקרוניות מקדימות .הבעיה הראשונה נוגעת
בהעדר מידע מפורט ,עדכני וזמין אודות האוכלוסייה הערבית בעיר ,מאפייניה וצרכיה .זהו
מידע בסיסי והכרחי עבור כל פעולה של קביעת מדיניות או תכנון עירוני עבור האוכלוסייה
הערבית בעיר ,ועבור העיר בכללותה .האיסוף ,העיבוד והניתוח של מידע כזה הם מעבר
ליכולות ולמגבלות של הכנת מסמך זה ,ומן הראוי כי עיר הנושאת את דגל החיים המשותפים
תדאג כי מידע שימושי אודות קבוצות האוכלוסייה השונות בעיר יהיה קיים וזמין לכלל
הציבור ,לפעילים ולאנשי מקצוע העוסקים בתכנון העירוני.
הבעיה השנייה נוגעת להעדר מידע תכנוני זמין ונגיש לציבור אודות תכניות עירוניות
מקיפות ומרחיקות לכת המקודמות בעיר ,כדוגמת התכנית להתחדשות עירונית בקרית
אליעזר וקרית אליהו (חפ )2370/אשר אליה מתייחס המסמך .מדובר בתכנית בעלת השלכות
רבות משמעות עבור תושבים רבים ,ואשר נמצאת בתהליך תכנון כבר למעלה משש שנים,
ועדיין בלתי אפשרי כמעט לקבל מידע ופרטים אודות התכנית .ראוי שתהליכי תכנון ,בעיקר
בהיקף נרחב שכזה ,ייעשו תוך שיתוף אפקטיבי ומשמעותי של הציבור ותוך הנגשה של
המידע שהוא רלוונטי ובעל משמעות עבור רבים.

האוכלוסייה הערבית בחיפה וסוגיית הדיור בעיר
האוכלוסייה הערבית בחיפה מונה ,נכון לסוף שנת  ,2016כ 31,000 -תושבים שהם 11.2%
מאוכלוסיית העיר .בעשור האחרון ,גדלה האוכלוסייה הערבית בחיפה באופן קבוע בשיעור
של  2%לשנה בממוצע .מגמה זו הפוכה ליציבות ואף הירידה בשנים האחרונות בהיקף
האוכלוסייה היהודית בעיר ,ואוכלוסיית העיר בכללותה .על פי נתוני ההגירה של אוכלוסייה
בין חיפה לישובים אחרים ,עולה בבירור כי בקרב האוכלוסייה היהודית בעיר קיימת מגמה
של עזיבת העיר לטובת ישובים אחרים ,ואילו בקרב האוכלוסייה הערבית קיימת מגמה ברורה
של הגירה אל חיפה .1מגמה זו עולה בקנה אחד עם ממצאי מחקרים מן השנים האחרונות
המצביעים על התפתחות וגידול של מעמד הביניים בחברה הערבית בישראל ועל הגירה של
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בני מעמד הביניים הערביים אל הערים הגדולות ,ובמיוחד לחיפה .2על רקע מצוקת הדיור,
איכות החיים הירודה ומצוקת התעסוקה בישובים ערביים רבים ,מתחזקת המגמה של הגירה
של תושבים ערביים לערים הגדולות המעורבות .חיפה ,בהיותה המרכז המטרופוליני של
מחוז הצפון שחצי מאוכלוסייתו היא ערבית ,היא יעד מועדף על אוכלוסייה ערבית המגיעה
הן מהגליל והן מאזור המשולש .ההגירה לחיפה מתחזקת ומחזקת את מעמדה של העיר כמרכז
תרבותי וחברתי חשוב של האוכלוסייה הערבית בישראל ,אשר מאפשר את קיומה של
עירוניות ערבית ייחודית המעצימה את הפרט ועצמאותו יחד עם פיתוח של תרבות ערבית,
מורשת היסטורית ועושר חינוכי .תושבים ערבים חדשים רבים מגיעים אליה מסיבות של
לימודים ,תעסוקה ופרנסה ,איכות חיים ובחיפוש אחר פתרונות דיור מתאימים.
נתוני ההגירה החיובית של האוכלוסייה הערבית לחיפה מצטרפים לעובדה כי האוכלוסייה
הערבית בחיפה צעירה יותר מהממוצע העירוני 50.3% .מהאוכלוסייה הערבית הם מתחת לגיל
 ,29לעומת  38.2%מהאוכלוסייה היהודית ,ו 11.5% -מהאוכלוסייה הערבית הם מעל גיל ,60
לעומת  28.1%באוכלוסייה היהודית (איור  .)1כך שעולה כי האוכלוסייה הערבית בחיפה גדלה
וצומחת ,הן בשל הגירה חיובית אל העיר והן בשל הריבוי הטבעי הגבוה מהממוצע העירוני.
עם הגידול באוכלוסייה הערבית בחיפה ,גדלה בהתאם גם הדרישה לפתרונות דיור מתאימים.

איור  :1אוכלוסיית חיפה ,לפי גיל וקבוצת אוכלוסייה
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באופן מסורתי ,האוכלוסייה הערבית בחיפה מתגוררת ברובה במספר שכונות היסטוריות
המתאפיינות ברוב ערבי :ואדי ניסנאס ,עבאס ,חליסה ,ואדי ג'מאל (עין הים) ,כבאביר ,העיר
התחתית ,המושבה הגרמנית ואל עתיקה ,ובשכונת הדר שבה האוכלוסייה מעורבת .ריכוז
האוכלוסייה הערבית בשכונות אלו יצר בעיר חלוקה גיאוגרפית וטופוגרפית ,על פיה ,רוב
האוכלוסייה הערבית מתגוררת ברצועה הנמוכה בחלק הצפון-מזרחי של העיר (איור  .)2אזור
זה ,שהיה המרכז ההיסטורי של האוכלוסייה הערבית בחיפה ,ממשיך להוות מרכז החיים
ולשמש כמרכז התרבותי והתפקודי של האוכלוסייה הערבית בעיר ,ומרוכזים בו רוב מוסדות
החינוך ,התרבות והקהילה המשרתים אוכלוסייה זו.
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אחמד חליחל" ,חסמים ומניעים להגירה פנימית בקרב ערבים אזרחי ישראל" ,בתוך :ר .חמאיסי (עורך) ספר החברה הערבית
בישראל :אוכלוסייה ,חברה ,כלכלה ( ,)4תל-אביב :מכון ון-ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד ;2011 ,פהימה עבאס ,השתלבות המעמד
הבינוני הערבי במטרופולינים של תל-אביב וחיפה ,חיבור לשם קבלת תואר דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים.2015 ,
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איור  :2א חוז האוכלוסייה הערבית באזורים הסטטיסטיים בחיפה2016 ,
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השכונות הערביות ההיסטוריות הן שכונות וותיקות הסובלות מבעיות רבות בתחומים של
פיתוח ותשתיות ,כגון :צפיפות רבה ,מחסור בשטחים פתוחים ,העדר חנייה מספקת ,נגישות
נמוכה לתחבורה ציבורית ,העדר תחושת ביטחון ,הזנחה ותחזוקה לקויה של תשתיות ושל
המרחב הציבורי .אך מעל הכל ,שכונות אלו סובלות ממחסור בפתרונות דיור חדשים וברי-
השגה מספקים עבור האוכלוסייה ההולכת וגדלה.
כפי שהראו סקרים קודמים ,5סוגיית הדיור עומדת בראש מעייניה של האוכלוסייה הערבית
בחיפה ,והמקורות למצוקת הדיור הם רבים ושונים:
-

-

-
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רבים מהמבנים בהם מתגוררת האוכלוסייה הערבית בשכונות הוותיקות הם מבנים
היסטוריים הסובלים מתחזוקה לקויה והמצב הפיזי של רבים מהם ירוד עד גרוע.
כ 40% -מהתושבים הערבים בשכונות העיר התחתית ,ואדי ניסנאס וחליסה הם
דיירים מוגנים ,בדיור ציבורי או בדמי מפתח ,בנכסים המנוהלים על ידי עמידר,
כנסיות או ועד נאמני הווקף .מספר גדול מהמשפחות המתגוררות בנכסים של רשות
הפיתוח קיבלו צווי פינוי בשל מצבם הפיזי הירוד של המבנים.
משפחות ערביות רבות בעיר הן משפחות גדולות – ב 55% -ממשקי הבית ממוצע
של  3נפשות או יותר לדירה – בעוד שהשטח הממוצע לדירה בשכונות הוותיקות
הוא מהנמוכים בעיר .כך ששטח המגורים הממוצע לתושב נמוך מהממוצע העירוני.
המחסור בשטחים ציבוריים פתוחים ובחניה ,והתשתיות הלקויות ,פוגעים באיכות
החיים בשכונות הוותיקות.
הצפיפות הגבוהה ביחס לשירותים הציבוריים הקיימים ולמצב התשתיות הפיזיות,
גורמת לדרישה גם בקרב התושבים לעצירה של בנייה חדשה אשר תגביר עוד את
הצפיפות ותייצר עומס נוסף על התשתיות.

שנתון סטטיסטי חיפה  ,2018לוח .2.20
העמותה לקדמה חברתית – חיפה ,האוכלוסייה הערבית בחיפה ,קהילה ושכונות  -סקר צרכים ,מחבר :עורווה סויטאת;2013 ,
העמותה לקדמה חברתית – חיפה ,חיפה :חברה והשכונות הערביות  -מסמך דרישות ,עורך :עורווה סויטאת.2018 ,
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-

-

-

זוגות ומשפחות צעירות המעוניינות להתגורר בשכונות הוותיקות ולרכוש בהן
נכסים לדיור ,אינן יכולות לקבל משכנתאות מהבנקים בטענה שנכסים אלה אינם
ניתנים למימוש ולכן אינם יכולים לשמש כערובה למשכנתא.
תכנית המתאר החדשה לעיר חיפה ,חפ ,2000/מבטאת מדיניות תכנון עירונית
המקבעת את המצב הקיים בשכונות הוותיקות ,ואינה מזהה או מגדירה אותן כמוקד
הדורש התערבות מיוחדת .יתר על כן ,גם התכנון המקומי ברמה השכונתית תקוע
שנים רבות ,לדוגמה בחליסה ,בעבאס ובואדי ניסנאס ,ואינו מאפשר תוספת
משמעותית של יחידות דיור.
בשכונות הוותיקות שבהן העירייה כן מקדמת תכנון בשנים האחרונות ,התכנון מוטה
לדיור יוקרה ומיועד לדיירים חדשים אשר יגיעו מחוץ לשכונה .כך למשל בתכניות
הפיתוח והבניה בעיר התחתית ובואדי סאליב ,ובדיור המתוכנן בשכונת אל-עתיקה
במסגרת תכנית חזית הים.

גורמים אלה מביאים לכך שהשכונות הוותיקות המזדקנות אינן מציעות עוד פתרונות דיור
מתאימים וזמינים לאוכלוסייה הערבית בעיר .על כן ,אנו עדים בשנים האחרונות לכך שיותר
ויותר תושבים ערבים בעיר ,הן תושבים וותיקים המבקשים לשפר את תנאי המגורים וסביבת
החיים שלהם והן תושבים חדשים המעוניינים להתגורר בחיפה ,בוחרים לגור בשכונות אשר
לא התאפיינו עד כה באוכלוסייה ערבית משמעותית .בין שכונות אלה ניתן למצוא שכונות
הקרובות באופן יחסי למרכז החיים הערבי בעיר ,כמו למשל הכרמל הצרפתי ,והן שכונות
חדשות מרוחקות יותר ,כמו רמת הנשיא ונאות פרס .אולם ,מדיניות התכנון העירונית אינה
לוקחת בחשבון מגמות אלה של התרחבות אזורי המגורים של האוכלוסייה הערבית ,ובפועל
שכונות חדשות בעיר מתוכננות עבור אוכלוסייה יהודית בלבד (בכל הקשור לשירותי הציבור
ותשתיות ציבוריות המתוכננות בהן) .כתוצאה מכך ,משפחות ערביות הבוחרות או נאלצות
להתגורר מחוץ לשכונות הערביות הוותיקות ,ממשיכות במידה רבה להשתמש בשירותים
הניתנים בשכונות הוותיקות ,בעיקר בכל האמור במוסדות חינוך ,תרבות וקהילה .מצב זה
יוצר עומס נוסף על התשתיות החברתיות והפיזיות בשכונות הוותיקות ,אשר כורעות גם ככה
תחת הנטל.
ניתן לומר ,אם כן ,כי לסוגיית הדיור של האוכלוסייה הערבית בחיפה שתי פנים – מצוקת
הדיור בשכונות הערביות ההיסטוריות וחוסר ההתייחסות ואי מתן מענה לצרכי האוכלוסייה
הערבית במסגרת תכנון השכונות החדשות בעיר .להלן תמצית ההמלצות בנוגע לצרכי הדיור
של האוכלוסייה הערבית בשכונות הוותיקות; חלקו השני של המסמך יתייחס לכל הקשור
בצורך במתן פתרונות דיור לאוכלוסייה הערבית מחוץ לשכונות הוותיקות.

המלצות בנוגע לצרכי הדיור בשכונות הערביות הוותיקות
-

קידום ועדכון תכנון מפורט אשר יאפשר התחדשות עירונית ,תוספת יחידות דיור
ושיפוץ וחיזוק מבנים קיימים ,בדגש על ואדי ניסנאס וחליסה.
ביטול צווי פינוי שהוצאו לתושבים עד לאישור תכניות מפורטות לשכונות ואדי
ניסנאס וחליסה.
שינוי תכנית פתיחת חזית הים העירונית (תמ"א /13/3ג') כך שתיתן מענה לצרכי
התושבים הקיימים בשכונת אל-עתיקה ותמנע את פינויים הכפוי.
פיתוח ושיקום פיזי של מבני מגורים במסגרת חידוש תכנית שיקום שכונות.
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-

שימור ושיקום מבנים היסטוריים.
פיתוח שטחים פתוחים ציבוריים ומבני ציבור ,על פי הדרוש והתקנים המקובלים.
באופן ספציפי ,נדרש מתן מענה למחסור החמור במוסדות חינוך ציבוריים העונים
על צרכי האוכלוסייה הערבית בעיר בכלל ,ובשכונות הוותיקות בפרט.
שדרוג התשתיות הפיזיות המוזנחות ,לרבות טיפול במצוקת החניה.
התערבות עירונית בשוק המשכנתאות במטרה להבטיח אפשרויות קבלת משכנתא
בנקאית בשכונות ואדי ניסנאס  ,חליסה ,אזור שוק תלפיות והעיר התחתית.
עידוד וסיוע לדיירים מוגנים לרכוש את בתיהם בתנאים נוחים.

מענה לצרכי הדיור מחוץ לשכונות הערביות ההיסטוריות
האוכלוסייה הערבית בחיפה הולכת וגדלה ,משתנה ונעשית מגוונת יותר ,ואין כל הצדקה
לכך שתושבי חיפה הערבים ימשיכו להתרכז אך ורק בתחום אותן שכונות היסטוריות ,תוך
שמירה על הפרדה מרחבית וחברתית בין קבוצות אוכלוסייה על בסיס לאום ,מוצא או דת.
יחד עם זאת ,בחירה חופשית במקום המגורים ,לא צריכה להיות כרוכה בוויתור על האפשרות
להמשיך לקיים חיים תרבותיים ,חברתיים וקהילתיים מלאים .עיר החורטת על דגלה את
עקרון החיים המשותפים ,ראוי שתאפשר לתושביה לבחור באופן חופשי את מקום מגוריהם,
תוך מתן כבוד למגוון ולשונות הקיימת בעיר ,והקפדה בהתאם על פיזור ומתן שירותים
ציבוריים מגוונים ברחבי העיר ,על פי הצורך .מדיניות תכנון עירונית אשר תמשיך לתכנן
שכונות חדשות באופן נייטרלי לכאורה ,ללא התייחסות אמיתית לאפשרות קיומם של מגוון
ושונות באוכלוסיית היעד ,תמשיך בפועל את ההדרה של תושבים ערבים ותצמצם את
אפשרויות המגורים הפתוחות בפניהם ,או לחלופין תמשיך להעמיס על התשתיות הציבוריות
בשכונות הוותיקות .מדיניות עירונית כזו תמשיך לשמר את ההפרדה בין קבוצות אוכלוסייה
שונות ,במגורים ,בתרבות ,בחינוך ובחברה בכלל.
אנו סבורים כי על עיריית חיפה לפתח היצע מגוון ורחב של פתרונות מגורים בכל רחבי העיר
עבור האוכלוסייה הערבית בעיר ,תוך התייחסות למגמות הקיימות ולצרכים העדכניים של
אוכלוסייה זו .פתרונות מגורים אלו צריכים להיות מלווים ביצירת תשתית עירונית תומכת
של שירותים ציבוריים ,בדגש על מוסדות חינוך ותרבות ,אשר יתנו מענה לצרכי האוכלוסייה
הערבית ויהיו נגישים ברחבי העיר כולה .מדובר בתהליך ארוך טווח אשר יהיה בעל משמעות
מרחיקת לכת בתכנון ועיצוב המרחב העירוני והחברתי בחיפה ,אשר מטרתו להתגבר על
ההפרדה המרחבית הקיימת בין קבוצות אוכלוסייה שונות ,תוך מתן מענה לצרכים הייחודיים
של כלל קבוצות האוכלוסייה בעיר .אנו מציעים לבחון את שכונת קרית אליעזר כמקרה בוחן
שהוא אקטואלי כבר כיום במימוש תהליך זה .קרית אליעזר היא חלק מרצועת העיר
התחתית ,היא ממוקמת בסמוך לשכונות ערביות וותיקות ,והיא ממשיכה את הרצף העירוני
של המרכז העירוני והתרבותי של האוכלוסייה הערבית בעיר (איור  .)3כך שהשכונה מהווה
פתרון טוב עבור תושבים ערבים אשר אינם רוצים או יכולים להתגורר באחת מהשכונות
הוותיקות ,ועם זאת מעוניינים לחיות קרוב למרכז החיים הערבי בעיר .חשוב להדגיש כי
מדובר במקרה בוחן בלבד ,בניסיון להציע אפשרות ממשית וריאלית ליצירת חופש בחירה
במקום המגורים בעיר תוך יצירה של מרחב עירוני פתוח ,מאפשר ומשותף לקבוצות
אוכלוסייה שונות .הכוונה איננה ליצור מצב בו שכונת קרית אליעזר הופכת ל"-שכונה
ערבית" נוספת בעיר .כבר כיום השכונה מאופיינת באוכלוסייה מעורבת ,כאשר תושבים
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ערבים רבים מתגוררים בשכונה ובשוליה ,בעיקר לאורך רחוב אלנבי ,והיא מהווה מוקד
משיכה לאוכלוסייה ערבית חדשה .על פי נתוני הלמ"ס לסוף שנת  ,2016מתגוררים בשכונה
כ 3,000 -תושבים ערבים מתוך כ 14,500 -תושבים בסה"כ .6כלומר ,כ 20% -מתושבי
השכונה הם ערבים ,שיעור הכפול כמעט מהשיעור הכללי בעיר .בשנים האחרונות ,מקדמת
העירייה תוכניות להתחדשות עירונית והגדלת היצע הדיור בשכונת קרית אליעזר .הסעיף
הבא יבחן תכניות אלה ואת מידת התאמתן כמתן מענה לצרכי הדיור של האוכלוסייה הערבית
בעיר.

איור  :3שכונת קרית אליעזר – מיקום בעיר

תכנית אב להתחדשות עירונית לקרית אליעזר וקרית אליהו
עיריית חיפה ,בשיתוף משרד הבינוי והשיכון ,מקדמת מזה מספר שנים (לפחות מאז )2013
תכנית להתחדשות עירונית בשכונות קרית אליעזר וקרית אליהו .בתחילת תהליך התכנון
התכנית הוגדרה כתכנית מתאר חדשה לשכונות (חפ ,)2370/ואילו כיום התכנית מוגדרת
כתכנית אב להתחדשות עירונית .המשמעות היא שהתכנית נועדה לקבוע את מדיניות התכנון
באזור אך היא אינה מאושרת בוועדות התכנון והבנייה ואינה מהווה מסמך סטטוטורי-חוקי,
אלא מסמך מנחה בלבד .כתוצאה מכך ,התכנית גם אינה מופקדת לעיון הציבור ,כפי שנקבע
בחוק התכנון והבנייה ,ולציבור לא ניתנת אפשרות להגיש התנגדויות לתכנית .תהליך הכנת
התכנית כלל מפגש שיתוף ציבור אחד ויחיד (ככל הידוע לנו) אשר התקיים ב,27.4.2015 -
ובו הוצגו עקרונות התכנון של התכנית כפי שהיו באותה עת .נכון להיום ,תהליך התכנון
עדיין לא הסתיים ולא ברור באיזה שלב נמצא התהליך .המידע היחיד החשוף לציבור אודות
התכנית מופיע במצגת שהוצגה במפגש שיתוף הציבור שהתקיים ב ,2015 -ואשר נמצאת
כיום באתר אגף ההנדסה של העירייה .הנתונים להלן מבוססים על מצגת זו .כל הניסיונות
לקבל מהעירייה מידע עדכני אודות התכנית ותהליך התכנון ,הושבו ריקם.

6

למ"ס ,אוכלוסייה ביישובים מעורבים לפי אזורים סטטיסטיים מאוחדים ,קבוצות אוכלוסייה וגיל ,בסוף  .2016הנתונים
מתייחסים ל אזורים הסטטיסטיים המרכיבים את השכונה ( 413 ,412 ,411ו.)414-
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גבול התכנון של התכנית כולל את השכונות קרית אליעזר וקרית אליהו ,בשטח התחום מצפון
בדרך ההגנה ,מדרום בדרך אלנבי ,וממזרח ברחוב יצחק שדה ,להוציא את מתחם אצטדיון
קרית אליעזר לשעבר ,המתוכנן בנפרד (איור .)4

איור  :4גבול התכנון תכנית חפ2370/
המטרות שנקבעו לתכנית הן:
 .1להתוות דרך ולהקנות לתושבים תמונת עתיד ברורה.
 .2לתאם את חלקי השכונה העתידית למכלול מתוכנן אחד.
 .3להתוות מסגרת פעולה ברורה ,מוסכמת ומאושרת.
התכנית מאפיינת את השכונה כקרובה מאוד לים ובעלת פוטנציאל לנוף ים בבנייה עתידית
לגובה; בעלת נגישות גבוהה לצירי תחבורה ראשיים ותשתיות תחבורה ציבורית; בעלת
טופוגרפיה נוחה; ובעלת מגוון שטחי ציבור.
חזון התכנית ,מבוסס על העקרונות הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5

שדרוג המגורים של האוכלוסייה הנוכחית
הכפלת האוכלוסייה
משיכת משפחות צעירות
פיתוח מרחב ירוק מזמין ,פעיל ונעים
אספקת שירותי ציבור איכותיים ,בדגש על חינוך

רוב שטחי השכונה מוגדרים כמתחמים המזוהים להתחדשות עירונית ,ועיקר המצגת (כ-
 80%מהשקפים) עוסק בכלים להתחדשות עירונית ,הכוללים מסלולים של פינוי-בינוי ,עיבוי
ותמ"א  . 38המצגת מפרטת ומדגימה את הכלים השונים ואת פוטנציאל התוספת של יחידות
דיור חדשות בשכונה על ידי שימוש בכלים אלה .הצגה זו עולה בקנה אחד עם העקרונות
הראשון והשני המוגדרים בחזון – שדרוג המגורים של האוכלוסייה הנוכחית והכפלת
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האוכלוסייה באמצעות הגדלת מלאי יחידות הדיור ,אשר יכולה גם להוות בסיס למשיכת
משפחות צעירות ,העיקרון השלישי המוגדר בחזון .רק שקף אחד במצגת מתייחס לעיקרון
הרביעי של החזון ,ומוקדש להצגת מערך השטחים הפתוחים ,המבוסס במידה רבה על המצב
הקיים .לעיקרון החמישי ,הנוגע באספקת שירותי ציבור וחינוך איכותיים ,אין כל התייחסות
במצגת.
המידע החלקי הקיים לגבי התכנית מאפשר קבלת תמונה חלקית בלבד ולא וודאית ביחס
למצב הקיים בתחום התכנית ותמונת העתיד שהתכנית מציעה .מניתוח הנתונים במצגת עולה
כי בתחום התכנית קיימים כיום  157בניינים ובהם  3,730יחידות דיור .אפשרויות הבנייה
השונות שהתכנית בוחנת ומציעה עתידות לאפשר פוטנציאל תוספת של עד כ7,800 -
יחידות דיור חדשות .מהעירייה נמסר כי המכפיל (היחס בין מספר יחידות הדיור הקיימות
כיום לבין מספר יחידות הדיור הרצוי כפי שהוא מוגדר בתכנית) שנבחן בעת הכנת התכנית
נע בין  3ל.3.7 -
מבחינה של המידע המופיע במצגת עולה בבירור כי התכנית עוסקת בעיקרה בהיבט של
המגורים בשכונה ובמשמעויות הנדל"ניות שלו .מאחר והתכנית נועדה לאפשר את התהליכים
העיקריים המשמשים כיום להתחדשות עירונית – פינוי-בינוי ,עיבוי ותמ"א  – 38ואשר
אמורים לצאת לפועל על ידי יזמים פרטיים ,יש משמעות כלכלית ניכרת להגדלה נרחבת של
היקף יחידות הדיור בשכונה .בנוסף ,קיימת גם חשיבות רבה לתכנית עבור בעלי הבתים
בשכונה ,הן מבחינת איכות הדיור והן מבחינת הערך הכלכלי של הנכס שברשותם .ההיבט
הציבורי של התכנית ,אשר אמור לבוא לידי ביטוי בפיתוח תשתיות ,פיזיות וציבוריות ,נעדר
כמעט לחלוטין מהצגת התכנית .בנוסף ,עולה בבירור כי בכל הקשור למטרת התכנית
הראשונה – להקנות לתושבים תמונת עתיד ברורה – עד כה ,התכנית נכשלת לחלוטין.
לתושבי השכונה כיום ,כשש שנים מאז החל תהליך התכנון ולמעלה משלוש שנים מאז
התקיים מפגש שיתוף הציבור שבו הוצגה התכנית ,אין כל מידע ברור לגבי התכנון הנעשה
בשכונה ואשר עתיד להשפיע באופן מכריע על סביבת המגורים שלהם ועל בתיהם הפרטיים.
בהעדר כל התייחסות בתכנית להיבט הציבורי של התכנון ,ולמטרות התכנית לייצר תשתית
תכנונית לאספקת שירותי ציבור וחינוך איכותיים לאוכלוסיית השכונה ,ברור כי אין כל כוונה
להתייחס לאוכלוסייה העתידית הצפויה להתגורר בשכונה .ניכר כי תהליך התכנון נוקט
בגישה של תכנון נייטרלי לכאורה ,אשר אינו מתייחס או לוקח בחשבון את זהות התושבים
במקום ,ואין בתכנית ובאופן ההצגה שלה כל התייחסות קונקרטית לאוכלוסייה הערבית
המתגוררת בשכונה כיום או שצפויה להתגורר בה בעתיד .באופן זה ,מתעלמת התכנית
מהמגמות הקיימות בקרב האוכלוסייה הערבית בחיפה וממיקומה של קרית אליעזר במרקם
העירוני ,כמרכיב אפשרי במרכז העירוני והתרבותי של אוכלוסייה זו .נוסף על כך ,הצגת
התכנית מתעלמת גם מהתושבים הערבים המתגוררים בשכונה כיום ,ומידע אודות התכנית
אינ ו זמין בערבית או בכל שפה אחרת שאיננה עברית .בכך מתעלמת התכנית מהמגוון
והשונות התרבותית והחברתית הקיימות בשכונה כיום ,ועל אחת כמה וכמה מאלה שצפויות
להתקיים בה בעתיד.
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סיכום – מסקנות והמלצות
הגידול המתמשך בהיקף האוכלוסייה הערבית בחיפה ,הן כתוצאה מהגירה חיובית אל העיר והן כתוצאה
מגידול טבעי ,מביא עימו דרישה הולכת וגוברת לפתרונות דיור חדשים ומגוונים יותר מאלה שהיו
מקובלים עד כה .השכונות הערביות ההיסטוריות המהוות את סביבת המגורים המסורתית של
האוכלוסייה הערבית בחיפה אינן יכולות לשאת עוד את הגידול בדרישה ליחידות דיור חדשות ,ללא
תכנון מפורט ופיתוח מקומי הולמים .אולם יתרה מכך ,אין כל הצדקה לכך שהאוכלוסייה הערבית תמשיך
להתגורר אך ורק באותן שכונות וותיקות .בקרב תושבי העיר הערביים ,וותיקים ואלה שמקרוב באו,
עולה הדרישה לאפשרות לבחור באופן חופשי את מקום מגוריהם בכל מקום בעיר ,תוך שמירה על
היכולת להמשיך ולקיים את אורח החיים התרבותי ,החברתי והקהילתי .בתוך כך ,ניתנת עדיפות
לשכונות מתחדשות הממוקמות בסמוך למרכז העירוני ההיסטורי והתרבותי של האוכלוסייה הערבית
בחיפה ,באזור העיר התחתית ,כמו לדוגמה שכונת קרית אליעזר.
בכדי שהשכונות המתחדשות בעיר יוכלו לתת מענה לצרכי הדיור העכשוויים של האוכלוסייה הערבית
בחיפה ,על הגופים האמונים על התכנון העירוני ,בראש ובראשונה העירייה ובנוסף גם משרד הבינוי
והשיכון ככל שמודבר בתהליכי התחדשות עירונית ,לקדם ולקיים את העקרונות הבאים כעקרונות
המנחים את תהליכי התכנון העירוני:












על התכניות להיות חשופות ונגישות לציבור בכלל ,ובשפה הערבית בפרט ,על מנת שכל המידע
הרלוונטי אודות התכנון והשינויים הצפויים בשכונה ובבתים הפרטיים של בעלי הבתים ,והמשמעויות
הכרוכות בכך ,יהיו זמינים וברורים לכל.
התכנון צריך להיעשות תוך קיום תהליכי שיתוף ציבור משמעותיים ואפקטיביים כבר בשלבים
מוקדמים של הכנת התכניות ,בירור הצרכים הקיימים וקביעת המטרות והיעדים לתכנון .יידוע
הציבור בדיעבד ,בשלבים מתקדמים של התכנון ,באופן אקראי ולא סדיר ,כפי שנעשה עד היום ,לא
יכול לתת מענה מלא לצורך בשיתוף הציבור בתכנון.
יש לקדם ולהשלים את התכנון השכונתי הכולל אשר ייקח בחשבון את הצרכים בפיתוח שירותים
ציבוריים ובמיוחד תשתיות חינוך ,תרבות וקהילה ,לצד הגידול במספר יחידות הדיור והאוכלוסייה
המתגוררת במקום .במצב הנוכחי ,ללא תכנון כזה ,ימשיכו תהליכי פיתוח ובנייה מקומיים במסגרת
מתחמי פינוי-בינוי או תמ"א  ,38אשר לא יקחו בחשבון את צרכי הציבור הנובעים מהגידול
באוכלוסייה .דוגמה לכך ניתן לראות כיום בבנייה המתרחשת במתחם האצטדיון לשעבר ,כאשר
הולכות ונבנות מאות יחידות דיור ללא תכנון ופיתוח של מענה לצרכים המשתנים בשירותים
ציבוריים.
על תכניות ההתחדשות העירונית לכלול מגוון של פתרונות דיור ודפוסי מגורים ,כולל דיור בר-
השגה ,דיור ציבורי ושכירות ארוכת טווח ,בכדי לתת מענה מקיף וכולל למגוון הצרכים והיכולות
הכלכליות של כלל האוכלוסייה.
על התכניות לשים דגש על פיתוח תשתית למתן שירותים ציבוריים ,בדגש על מוסדות חינוך ,תרבות
וקהילה ,תוך הקפדה על התאמה לאוכלוסיית היעד הצפויה בשכונה ולצרכים הייחודיים של קבוצות
אוכלוסייה שונות ,ובהתאם למגמות הקיימות בהתפרשות קבוצות האוכלוסייה בעיר .בכלל זה ,יש
לקחת בחשבון את השינויים בהתפרשות האוכלוסייה הערבית בעיר ובהעדפות של בחירת מקום
מגורים בקרב אוכלוסייה זו.
על התכניות לקדם יצירה של מרחבים משותפים ועירוב חברתי ותרבותי ,במטרה לקדם מפגשים
והיכרות הדדית בין קבוצות האוכלוסייה השונות בעיר.
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