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 מפת דרכים להתחדשות הדר -שולחן עגול בנושא שימור 

 ט' באייר, תשפ"ב 10/5/22

 

 ותושבים.  עינב שחורי, מנהלת מחלקת השימור משתתפים:

 מחלקת הדר., ווחהעובדת סוציאלית קהילתית, מינהל ר ענבל עזרא,: וםסיכ

 

 עיקרי הדברים שעלו מצד המשתתפים

 עזר ביזמים הפרטיים.יחיפה, צריך להתחום הזה ביש הזנחה של עשרות שנים בש ניכר 

 לכל דייר.₪ אלף  80, עלה 4לדוגמא, בן שמן  ?ם לשימור לשחזר וליפות את הבנייןאיך אפשר לתמרץ מבני 

  ,בשיפוץ.  לא כדאי להשקיע כסףהיום, ערך הדירות נמוך 

 יש אנשים שלא יכולים לשפץ את הנכס לכן יש יותר בניינים נטושים. 

 ות העבודבהקשר זה,  דוגמת שוק תלפיות. -לתת דוגמא אישית  היכולהיא ש לעירייה מבני ציבור לשימור וי

 ת מדי, אין תאריך יעד לסיום.ובמבנה השוק איטי

  ם ברחוב השומר על ידי משקיע פרטילשתול את כל העצינושא שימור העצים בהדר, הייתה תכנית בקורונה ,

 לא ברור היכן זה עומד.

 .להתייחס לקווי התפר בין הדר לעיר התחתית כדי שיהיה חלק מהמכלול ההוליסטי של השימור 

  חשוב לקבל החלטה עירונית על קו התפר בין המרחב הציבורי לפרטי, ההזנחה וההרס של הבתים מורידות

 לסנכרן את הגבהים בין הבניינים לשימור לבין ההתחדשות העירונית.יש כן את הרחוב. כמו 

 עינב, מנהלת מחלקת השימור שלהתייחסות 

  נס לרזולוציה יכהגדירה כללים מסוימים עם מספר קומות מסוים. תכנית כלל עירונית לא יכולה לה 2000ח.פ

 . של תכנית עבור אזור ספציפי

 בהדרהרשות לבדה לא יכולה לעמוד בהן. ו גבוהות ןיות הוהעל הפרטי לרשות. רצוי למצוא איזון טוב בין השוק 

 .מצד בעלי נכסים רואים יותר בקשות ספציפיות

 רוב המבנים לא מיועדים לשימור מחמיר, זאת אומרת, אפשר להוסיף קומות. מסלול של בהכללה ניתן לומר ש

 שיקום, תוך כדי תוספת בניה.



 

 

 

 סקרי ל שנים. היום אבים רבים בתחום השימור על מנת לסגור פערים שמושקעים מש בשנים האחרונות

 השימור בחיפה נערכים על ידי המשרדים המובילים בשוק. 

 המידע המופיע בבאינטרנט ,- GIS לכן הוא לא  המקום לבדיקה אלא דרך  .מתעדכן רק אחרי ועדת השימור

 מחלקת השימור.

  נבחנות חלופות שונות על מנת לשדרג את המערך ולהביא להרחבת , עובר עכשיו שינויפרויקט שיפוץ חזיתות

 הפרויקט.

  כיום יש כמה רחובות שעוברים שיפוץ תוך שמירה על המקום, התקציב הוא בפעימות. מסכימה שגם הגדרות

מספרים את הסיפור של המקום. ישנו שולחן עגול שמתקיים עם כל ראשי המחלקות המביאים עימם מה 

  התכלול הוא של מנהלת אגף תכנון ומעלה.שרואים בשטח. 

 

 

 


