
 

 

 בס"ד

    הדרמפת דרכים להתחדשות  –מפגש תושבים )הציבור הרחב ( 

 ט' באייר, תשפ"ב|   10/5/22

 צגת המצגת במפגש )ניתן להוריד את המצגת באתר(. להלן הנושאים שעלו בדיון שהתקיים לאחר ה

 

 :משתתפיםע"י ה נושאים שהועלו

  התפתח דיון ביחס להגדרה הרצויה. –הגדרת הדר כרובע/שכונה/מרכז עירוני 

  'היה מי שביקש להדגיש את חשיבותן של קהילות שונות החיות בהדר והיה  -השימוש במונח 'קהילה
מי שביקש להימנע מההתייחסות זו והדגישו את החשיבות לניהול דיון פתוח מול תושבים ללא קשר 

 . 'קהילות'-תייכות ללהש

  תושבים חשופיםלא יוצאים מחוץ לבית 17:00אחרי השעה ם...'לתושבי הדבר חשוב –בטחון אישי .' 
 יריות ברחוב.אלימות, לפשע, לל

 .מאוד רוצים לדעת מה הולך להיות בהמשך בהתאם לתוכניות של העירייה 

  ערבית?משפחות צעירות, אוכלוסייה רוסית, או  משוך'ל'האם רוצים  -אוכלוסיות היעד 

 הרחובות.מראה של מבנים על מנת לשדרג את  יש לטפל בנושא החזיתות 

  ללמוד מזה יכול לחסוך זמן  – בהדר התורפהלנקודות  יתוח ביחסנמועצת הדר אספה והציגה בעבר
 .ומשאבים, יש כבר מספיק ידע כדי להתחיל לעבוד

  לא יכולה לצמוח קהילה.בתחום החינוך  ללא מענים –בנושא חינוך  

  נטען שבית הספר נותן מענה איכותי אך מתמודד עם אתגרים גדולים.  –בית ספר ליאו בק 

  היסטורי.בעל ערך יש להסתכל על הדר כמקום 

 זאת מגבלה שפוגעת בחלק גדול מתושבי הדר )ההתייחסות הייתה גם  –בשבת  תחבורה ציבורית
 ספציפית לכרמלית(.

 נדרשת תחזוקה – מוזנח מאוד לאורך תקופה ארוכה - קסל גן. 

  קהילה גדולה מאוד עוזבת ועוברת לטבעון. –רחוב נורדאו 

  תושבי הרחוב לא מלווים ע"י ש וכן נטען חינוךה בעיות בתחום הביטחון האישי, –רחוב בן יהודה
 הרווחה.

 הדרגנועים יהיו נגישים לבעלי מוגבלויות? 



 

 

 ייה:נציגי העירמצד מענה 

 'ההתייחסות אל מרחב מלבד  משמעות אחרתה ז מונחהודגש שאין להעניק ל - השימוש במונח 'רובע
'שכונות'. בנוסף, ללא -ם בעלי מאפיינים שונים שניתן להגדיר כיגיאוגרפי גדול המכיל מספר אזור

  לב חיפה. –סתירה עם האמור לעיל, החזון שהוצג מתייחס להדר כחלק ממרכז עירוני רחב 

  עירייהה בנוגע לצביון החברתי והקהילתי, עיר והדר שייכים לכולם.ה -'קהילה' ואוכלוסיות היעד 
ת וזו שלא מאורגנת תחת מסגר יה הוותיקה,ילאוכלוסלכולם ובמיוחד לתת במה  הציבה כיעד מרכזי

יה זו להישאר עם תחושה של גאווה ביחס להדר וליהנות יהיא לאפשר לאוכלוס . המשימההןכלש
על מנת שגם צעירים ייבחרו לגור העירייה תמשיך להשקיע  ת,זא לצד. מפירות ההתחדשות

 - גם אוכלוסיות ממעמד חברתי וכלכלי יחסית גבוה מגוון חברתי המכיל בהדריש . בהדר ולהשתקע
 .זה דבר חיובי

  מרחב שאמורבמסגרת מפת הדרכים, אנו  מתייחסים להדר כ -מורכב  הואבהדר  'קהילה'המושג 
 תוך כדי שהוא מכבד את זולתו. , כפרט וכחלק מקהילה אם בחר בכך,לאפשר לכל אדם לחיות את חייו

 בראש  – על מנת לשמר את המבנים המיועדים לשימור העירייה משתמשת בכל הכלים שברשותה
 .ובראשונה נערכת עבודה חסרת תקדים בהיקפה להשלמת כל סקרי השימור בהדר

  של משרד התחבורהשבת אינה בסמכות העירייה אלא ציבורית בשאלת ההפעלה של תחבורה ,
 לא מדובר בסוגיה חיפאית, אלא כלל ארצית.  .באופן בלעדי

 תשפר את הנגישות עבור חלק גדול מהאוכלוסייה אך הדרגנועים הסטנדרטיים  דרגנועיםמערך ה
עצמם אינם נגישים למתניידים בכיסא גלגלים. משום כך, בחלק מהדרגנועים יוקמו מעליות סמוכות 

 כמענה משלים.

 יש להכיר בכך שגם לרשות  .נוכולומטריד את מצב הפשיעה בהדר ידוע הנושא של ביטחון אישי ו
למשל  –יש מגבלות בתחום הזה מאחר והפיקוח העירוני לא יכול להוות תחליף למשטרה מקומית 

סחר בסמים. ראש העיר פועלת ותמשיך לפעול על מנת  וכלים להתמודד עםלפקח עירוני אין סמכות 
בהדר בין היתר באמצעות הקמת יחידת שיטור עירונית. בנוסף,  המשטרתיתלהגביר את הנוכחות 

הצבת מצלמות,  –באמצעות כלים משלימים  ביטחוןמנת לשפר את תחושת ה תמשיך לפעול על
 שיפור תאורה ועוד.

  הובהר שהכוונה היא לייצר מענים חדשים ואיכותיים אשר יוכלו להשלים את הקיים –בנושא החינוך 
הקיים אלא כהכרה בצורך במענים כביקורת על  וכן לתמוך בתהליכי ההתחדשות, אין לפרש זאת

 משלימים.

 .הליבה של העבודה בהתאם לנושאילקבוצות דיון  והתחלק המשתתפים דיון,בתום ה

 

  כתיבת הסיכום: רינה דהאן, מינהל ארגון ושירות לציבור.   


