
 

 

 מפת דרכים להתחדשות עירונית –מפגש לבעלי עסקים  

11/05/2022    16:30 – 18:00 

 

  :מטעם העירייה משתתפים

; אוהד דורפמן –ראש מנהל תפעול ; סבסטיאן ולרשטיין - 2030 חיפה; ד"ר עינת קליש רותם  - ראש העיר

אילן  –מנהל אגף הפיקוח ; יאיר זילברמן –טחון ימנהל אגף הב; יריב פלד –סגן ראש מינהל התפעול 

טלי גולדשטיין  –מנהלת אגף קהילה וחברה ; אתי אסולין –מנהלת אגף רישוי וקידום עסקים ; חודדה

 שון ג'אן –מנהל חבל הדר ; בן ריפתין –מנהל אגף תרבות ; אורגיל

 

 .ושירות לציבור ןוארג, מינהל רינה דהאן - סיכום

 

 שהועלו ע"י בעלי העסקים:עיקריים נושאים 

 ודורש התייחסות במסגרת העבודה.  רחוב החלוץ הינו לב העיר 

 כמו שנעשה שדרוג בהרצל צריך  –ברחובות לא מספקת ומשפיעה על פעילות העסקים תאורה ה
 .להרחיב לרחובות נוספים

  מאוד טחון קשהיבהבעיית . 

  ,מתישה וגורמת ליזמים המעוניינים להשקיע הבירוקרטיה מנהל ההנדסה מהוה חסם לכל פיתוח
 בהדר לברוח מכאן.

 סייע ליזמים בהתמודדות שלהם מול מנהל ההנדסה. יש ל 

  חנויות סגורות ונטושות.צריך למצוא מענה לריבוי 

 העסקים לבעלי המקצוע השונים  יש להקצות בעירייה עובד שיתפקד כאיש הקשר והמחבר בין בעלי
 מענה.יינתן ו ועלו בעיות של בעלי העסקיםבעירייה. באמצעותו י

 ארנונה גבוהה מאוד, קשה לעמוד בהוצאות.ה 

  .רצון לקיום אירועי תרבות תומכי עסקים 

  בשפות שונות ועבור קהלי יעד שונים.  –צורך בקיום מפגשים נוספים 

 

 



 

 

 העסקים:מענה נציגי העירייה לבעלי 

  ,גם לדוברי השפה הרוסית.מתוכננים מפגשים נוספים 

  כל אחד מהם יפה בפני עצמו. הרצון העיקרי -מוקדים מסחריים בלב ההיסטורי שלה לחיפה מספר 
 התחתית, ואדי ניסנס, ואדי סאליב, המושבה הגרמנית. עירה, הדר -וקדים לחבר בין כל המ הוא

 העירייה מודעת לקושי ולכן פועלת על מנת להביא שינוי במצב הקיים בכל טחון: יבנושא הב
העירייה תמשיך לפעול מול המשטרה להקמת יחידת שיטור עירונית האמצעים העומדים לרשותה. 

יש להכיר בכך שגם לרשות מקומית יש )שילוב בין פקחים עירוניים וכוחות משטרה( שתפעל בהדר. 
לפקח עירוני למשל  –יקוח העירוני לא יכול להוות תחליף למשטרה מגבלות בתחום הזה מאחר והפ

תמשיך לפעול  לצד הפעילות מול המשטרה, העירייה . וכלים להתמודד עם סחר בסמיםאין סמכות 
 הצבת מצלמות, שיפור תאורה ועוד. –על מנת לשפר את תחושת הביטחון באמצעות כלים משלימים 

 אירועי  לדוגמא, יוזמות לקייםהעסקים בכדי להחיות את הדר. עם  העירייה מעודדת שיתופי פעולה
ואגף תרבות פתוח לסייע בכל  בפרסוםסייע . עיריית חיפה מוכנה לאו אירועי תרבות אחרים יקהזמו

 .היבט, משלב הרעיון ועד הביצוע על מנת להוציא את הרעיונות אל הפועל

 ירייה מכירה בכך שיש מקום לשיפור אך . העעיות הבירוקרטיהיחס לטענות על מינהל ההנדסה ובב
חשוב גם להכיר בתהליכים שמתרחשים במנהל ההנדסה בימים אלה על מנת לשפר את המצב. לא 
מזמן פורסמו נתונים לפיהם חיפה היא הרשות שבה הזמן למתן היתר הניה הוא הקצר ביותר מבין 

לבנות לייצר נהלים עדכניים, , צורת העבודה חובה לייעל את הרשויות הגדולות. לדברי ראש העיר,
 אלו תהליכים שלוקחים זמן אבל אנו מחייבים להמשיך בהם. ה.נית חדשרגותרבות א

 בהדר וזאת במסגרת תכנית רב שנתית שנועדה לתקן  עסקיםבלה החלטה להוזלת הארנונה לנתק
לערוך  נערוך בדיקה על מנת לעקוב אחר יישום השינויים ונבקש. עיוותים שהיו קיימים בחיפה

 תיקונים נוספים במידת הצורך. המטרה שלנו היא לעודד את הפעילות העסקית בהדר. 

  .רחוב החלוץ מהווה חלק מתכנית העבודה שנגזרת ממפת הדרכים להתחדשות הדר 

  בכפוף לאישור התקציב המבוקש נוכל להתחיל לשדרג את התאורה ברחובות מסחריים נוספים– 
 מדובר בפעולה מתוכננת במסגרת מפת הדרכים להתחדשות הדר.  

  הפעולה הראשונה שאנו מתכוונים לקדם ומתגבשת בימים אלה –ביחס לחנויות סגורות וריקות 
בפתיחת עסקים בחנויות מכוונת לסייע לבעלי נכסים לאכלס את החנויות על ידי ליווי יזמים קטנים 

בשיתוף פעולה בין בעלי נכסים, העירייה וקרן שמש אשר מדובר . , לטווח קצרpop-upכחנויות  אלה
 יתחיל במתחם החלוצה וככל שיצליח יתרחב לאזורים נוספים.


