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 הדרמפת דרכים להתחדשות  – חברות/ים בקבוצות וארגוניםתושבות/ים עם מפגש 

 ט"ז בסיון, תשפ"ב|   14/06/202

 

 :מטעם עיריית חיפה במפגש השתתפו

ראש מינהל תקס"י , סבסטיאן ולרשטיין -, מנהל קידום עסקי וכלכלה אורבנית ד"ר עינת קליש רותם - רה"ע

בטחון ימנהל אגף ה פלד,יריב  –סגן ראש  מינהל התפעול , ליטל שלף דורי –אדריכלית העיר , יעל השביט –

, אתי אסולין –מנהלת אגף רישוי וקידום עסקים , צפריר קסלר –ראש רשות תחבורה , יאיר זילברמן –

 .שרית גלסברג –עיר -מנהלת מחלקת לשירותים חברתיים הדר ,טלי גולדשטיין –מנהלת אגף קהילה 

 .רינה דהאןסיכום: 

 

 הנושאים כפי שעלו ע"י התושבים ונציגי עיריית חיפה.מציתי של תלהלן סיכום 

 .כאןת שהוצגה במפגש ניתן להוריד את המצג

 

 נציגי עיריית חיפה

 ות הדר.של מפת הדרכים להתחדשבנושא  סדרת מפגשים מתוך שלישי דובר במפגשמ 

  עיקריות מטרות מספר מיוחד זהלמפגש: 

o שונים בהדר רגוניםואקבוצות נערכת על ידי פעילות ההחלק מפשר היכרות עם אל. 

o למפת הדרכים להתחדשות הדר. התייחסות ראשונית ביחס להציג ולקבל 

o והידברות להמשך עבודה משותפת לקידום הנושאים שבמפת הדרכים. תקשורת ערוצי  לפתוח 

 נמצא בראש סדר העדיפויות שלי והעירייה כולה מתגייסת על מנת לחולל  הדר –י ראש העיר רלדב

 .במיוחד בטווח הקצר – במיוחד על מנת לתת מענה לצרכים העולים מהשטחתהליך התחדשות שנבנה 

 מדובר באתגר מורכב ביותרהוליסטי. ל הידרדרות והזנחה, הדר זקוקה לטיפול לאחר עשרות שנים ש

לצפות לשינוי אשר יקרה במכה אחת, מדובר המחייב התייחסות למגוון רחב של נושאים. אי אפשר 

 בתהליך. לכם תפקיד מרכזיו –בתהליך הדרגתי המחייב שיתוף פעולה בתוך העירייה ומחוצה לה 
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 :סבב היכרות והתייחסות ראשונית מצד המשתתפים

 רב של משתתפים התייחסו לנושא זה כנושא מרכזי הדורש מספר  – מצב הביטחון האישי בהדר

בתחושת הביטחון האישי של התושבים והמבקרים בהדר  ללא שיפור, נטען שלה. ככלהתייחסות דחופ

 : הועלו מספר צרכיםבהקשר זה ת. לא ניתן לקדם שום הליך של התחדשו

o  ופקחים.שוטרים  –אכיפה צורך בנוכחות גדולה יותר של אנשי 

o  .טיפול יעיל יותר בהתמודדות עם סחר בסמים בשכונות 

o  ואחרים. קהילתיים –מתחום האכיפה  משלימים שאינםצורך בפתרונות 

   ה סדורה בתחום הדיור אשר משתתפים העירו על הצורך לגבש אסטרטגי מספר –דיור בר השגה

כיום רמת המחירים מאפשרת  ותיקים.לא יביא לדחיקה של תושבים  ההתחדשות תהליךתבטיח ש

לצעירים ולאנשים ללא אמצעים למצוא מענה ראוי בתחום הדיור אך יש סכנה שמצב זה ישתנה לרעה 

 בעתיד. 

  םרה ראויה, חדרי המדרגות מוזנחימתוחזקים בצו כיום חלק גדול מהמבנים לא – נאותיםתנאי מגורים.  

  קיימים בהדר.ש מרשימיםה מבניםלשמור על ה חשוב –שימור  

o ה שלפתיחותוספות  מבצעיםכיום עדיין  .שימורעבודות ביצוע רייה לותמיכה מצד העי חסר ליווי 

 ליופייה של הדר.ו ותחזיתהגורמים נזק ל חלונות

o  דריכליתאופעולות המדגישות את המורשת ה בניינים לשימור, סיורים בעירבה אורתחשוב לקדם. 

 הדר.להשקיע בהם ב ים שנחוץתחומ - קהילה, הרווחה והתרבותבתחום הים ענמ 

  תלפיות  שוקאזור-  

o דשות את ההתחאך חשוב להביא ושהאזור מתפתח  משקיעה באזור שוק תלפיות ייהשהעיר נטען

 החלוץ, הנביאים וכד'. הרצל, –לאזורים אחרים בהדר 

o בעיקר בניין ) מייצרת שוקאזור התושבות באזור מביעות תסכול גדול מהרעש והנפגעים שהפעילות ב

תם מול הפעילות של העסקים ירה אושהעירייה מפק מרגישיםבאזור חלק מהתושבים (. 21סירקין 

 באזור.

 להקים דרגנועים על מנת לחבר חלקים שונים בתוך הדר ולא רק בין הדר לעיר  חשוב – דרגנועים

 ד'.התחתית וכ

 ראשיים את רחובותייחה –  

o  אנשים בכל שעות תנועה של  יםעסקים שמחוללבתי קפה,  ה שלפתיח דדתעוצורך שהעירייה יש

 טחון.יבהלתחושת  היום ותורמים

o לאחר שעות  פתוחים םתריסיה איר את חלונות הראווה ולהשאיר אתחנויות לה לעודדש צורך י

 .הפעילות
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 המפגש: וףסיון שהתקיים בדוגובות ת

  העירייה מציעה גישה שינוי ללוהצורך לחו ת הנושאיש הסכמה מלאה ביחס לחשיבו –ביטחון אישי .

ופקחים וכן פעולות במישור של פיתוח משטרה  –רחבה המשלבת בין הגברת הנוכחות של גורמי אכיפה 

 .רתיחבפיזי ו

o  המורכבת  –ראש העיר פועלת מול המשרד לביטחון פנים על מנת להקים יחידת שיטור עירונית

על מנת להגביר את הנוכחות של אנשי משטרה ואכיפה מדובר בצעד חיוני משוטרים ופקחים. 

להוות  ליש להבין שהפיקוח העירוני לא יכוהמשטרה.  בשיתוף פעולה מצד המהלך תלוי , ברחובות

ח להתמודד פועל לפי סמכויות שנקבעו בחוק ואין בסמכות הפיקו העירוני הפיקוחתחליף למשטרה, 

שליטה מצלמות ומרכז יה משקיעה במערך יריעה כיום סחר בסמים. ןועם סוגיות של פשיעה כג

עם המשטרה על מנת לתאם פעולות שישפרו יחד י עבודה שבועיים מתקיימים מפגש בנוסף,ובקרה. 

 את תחושת הביטחון, גם במגבלות הקיימות.

o הגברת  ,תאורה, טיפוח של מרחבים ציבורייםהגברת  – והחברתי במישור של הפיתוח הפיזי

הפעילות הקהילתית במרחבים פתוחים, עידוד עסקים וכד' כל הצעדים האלה טומנים פוטנציאל 

במסגרת מפת וכולם מהווים חלק מתכנית העבודה שנבנית  ת הביטחון האישישולהגברת תח

 .הדרכים להתחדשות הדר

 של התחבורה רות ירמת השעידוד הליכה ברגל ובשיפור העירייה מתמקדת ב –תחבורה ניידות ו

 .הציבורית

  פר את שנועדה ל מפת הדרכים להתחדשות הדר במסגרתשהעירייה מאמצת שהגישה הובהר  –רווחה

 ר שינוירותי הרווחה אך במקביל שואפת לייצהמענים שניתנים לאוכלוסיות הנשענות על שי איכות

 .בהדרהפועלות  של מסגרות רווחהבריכוז הלא פרופורציונאלי  מהותי

 פיתוח מוסדות חדשים החסרים וחיזוק המוסדות הקיימים ב ההתחדשות מתמקדת תהליך – ינוךח

 בהדר.

  ביחס למפת הדרכים  מפגש זה מסיים סדרה ראשונה של מפגשים שהתקיימו -הדרך המשך

 .להתחדשות הדר

o  העירייה מציעה יחד עם תושבים ובעלי עניין שונים מנת לקיים הליך סדור ומעמיק יותר של עבודה על

כל כינוס הפורומים  ההודע. רתאב להירשם במילוי טופסניתן להצטרף לפורומים בחלוקה לנושאים. 

 חר השלמת הרישום ובהתאם להיענות. השונים תפורסם לא

o ,תובנות' בכתב באמצעות אתרלכל נושא ניתן להעביר התייחסות  בנוסף' . 
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