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מבוא
"טבריה  "12הוא מקום שונה בנוף השכונתי וה"מתנ"סי" הן במבנה שלו והן במהות שלו .מבנה
האבן הישן ,בעל החדרים המטופחים ,הריהוט הישן ,החללים הקטנים והגג הפתוח ,משמש מוקד
משיכה לאוכלוסיות מגוונות ,ובעיקר לצעירים ,הפוקדים את שכונת "הדר הכרמל "1בשנים
האחרונות .המקום ,המתפקד כשלוחת מתנ"ס הדר ,מהווה קרקע פורייה ליוזמות חברתיות,
לקשרים משמעותיים בין תושבי השכונה ,ולפעילויות בעלות אופי של שותפות וערבות הדדית.
בעבודה זו אנסה לברר מהו המטען ההיסטורי הגלום במבנה ,ומהם התהליכים שהובילו להיותו
מרכז חברתי ,כחלק מההתחדשות העירונית בהדר.
המבנה המתוחזק היטב בימים אלה ,בן למעלה משמונים שנה ,מגולל בסיפורו ההיסטורי ,במידת
מה ,את סיפורה של שכונת הדר .במהלך תקופת המנדט הבריטי נבנה עבור משפחה מוסלמית
והיה בבעלותה .מיקומו לא נכלל בגבולות הדר היהודית ,ורוב הבתים שסביבו נבנו מאוחר יותר,
בשנות ה 21-של המאה ה( 51-סוסנובסקי5111 ,ג) .בהמשך ,לאחר קום המדינה ,היווה ככל הנראה
משכן לאומנים ,עד שהפך בשנות ה 61-לביתה של עולה עשירה וערירית שבלתה את שני עשוריה
האחרונים בו ,עד שנפטרה והוא החל לתפקד כמחסן למוזיאוני חיפה (הדר.)25116 ,
"טבריה  "12ידע גם ימים טובים פחות .בשנות ה 91-של המאה הקודמת ,הפסיק לתפקד כמחסן,
הוזנח והפך למוקד לדרי רחוב ולנרקומנים .תקופה זו הייתה שיאה של הדרדרות השכונה,
שהפעילות המסחרית בה ירדה בצורה ניכרת ,האוכלוסייה החזקה שבה עזבה ,ופינתה מקומה
לכניסת אוכלוסיות מוחלשות (תכנון אסטרטגי ומחקר.)5111 ,
בשנת  ,1992החליטה עיריית חיפה להרוס את הבניין ,שהיה בבעלותה ,ולבנות במקומו מבנה בן
 19קומות ,כדיור מוגן לקשישים ,זכאי משרד השיכון (זנדברג ;5111 ,מבקר העירייה.)5111 ,
התכנית עוררה התנגדויות רבות ,בעקבותיהן "פורום הדר" ,נציגות התנדבותית של תושבי
השכונה ,ופעילים נוספים פתחו במאבק למניעת התכנית והריסת המבנה .הצעתם החלופית היתה
לשמר את המבנה ולהסבו למרכז קהילתי שישמש את מגוון תושבי השכונה .לאחר מאבק עיקש,
בשנת  ,5111ראש העיר עמרם מצנע ,החליט לבטל את התכנית ולהעמיד את המקום לטובת
מתנ"ס הדר (סיון-גייסט.)5117 ,
לאחר שיפוץ של המבנה ,בשנת  5112החלה שלוחת המתנ"ס ברחוב טבריה  12לתפקד בצורה
שוטפת .בתחילה פעל במקום בית קפה ,שלאחר כשנה וחצי נסגר .בשנים אלו התעצבה שלוחת
המתנ"ס ,עד לתצורתה הנוכחית העונה לשם "הבית הקהילתי ,טבריה ."12
בפרק הראשון אתאר את מצב האוכלוסייה הערבית בחיפה (המהווה נכון לשנת  5112נתח מכובד
מתושבי השכונה) ,לאורך שנות המנדט ולאחר קום המדינה ,תוך התייחסות ליחסי יהודים-
ערבים .אסקור את התפתחות הדר כמרכז יהודי משגשג בתקופת המנדט הבריטי ובשנים שאחריו,
תוך הדגשת פעילותו ותרומתו המשמעותית של "ועד הדר הכרמל" להסדרת ענייני השכונה.
אסיים את הפרק בתיאור שנות הידרדרות השכונה ותהליכי ההתחדשות שחלים בה בשנים
האחרונות.
" 1הדר הכרמל" הינו שמה הרשמי של השכונה ,אך לשם הנוחות אשתמש בהמשך בשמה השגור" ,הדר".
 2ראה נספח ג'.
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בפרק השני אעסוק במבנה ברחוב טבריה  .12אציג את הידוע בנוגע להיסטוריה של המבנה,
מבנייתו בשנות ה 31-של המאה הקודמת ועד תחילת המאה הנוכחית ,כאשר העירייה חזרה בה
מהחלטתה לבנות במקומו רב קומות לדיור מוגן לקשישים ,בעקבות מאבק התושבים.
לבסוף ,בפרק השלישי אתאר כיצד קמה במקום שלוחת מתנ"ס הדר ,זמן קצר אחרי הקמתו
המחודשת של מתנ"ס הדר  ,ואיך היא מהווה מוקד להתחדשות העירונית ולקהילות הצעירות.
אפרט את שלבי התפתחות השלוחה ,עד ללבישת צורתה הנוכחית ,כ"הבית הקהילתי -טבריה ,"12
הפועל כמרכז לקידום פעילות קהילתית ויוזמות חברתיות על-בסיס ערבות הדדית וקשירת
קשרים משמעותיים.
איסוף הממצאים לעבודה זו התבצע בכמה אופנים והתבסס על מידע ממקורות שונים :ספרי
היסטוריה ,פרוטוקולים של ישיבות ,שנתונים סטטיסטיים ,מפות ,ראיונות וקטעי עיתונות.
כהערה לסיום אבקש להביא מדבריו של ויליאם פוקנר ,סופר וזוכה פרס נובל ,3אשר קבע כי
"המציאות היא לעולם לא אחידה ,מסוכסכת ,ומלאת סתירות .הדרך היחידה לארגן אותה
לתבנית משמעותית אחידה ,היא לנסות לספר סיפור" .4בעבודתי ,ארגתי פיסות מידע מסועפות
ומגוונות -מסמכים ,דפי אינטרנט ,ראיונות ,תמונות ועוד -לפיסה אחת ,לסיפור המגולל את
קורותיו של מבנה האבן בטבריה  .12הצורך לספר את סיפורו הדרמטי של טבריה  ,12שחלק
מגיבוריו עודם חיים ,וחלקם אף מחזיקים בדעות שונות לגבי האירועים שהתרחשו ,מובן לאור
דבריו של פוקנר ,ויש לקרוא את העבודה מתוך הנחת היסוד הזו.
קריאה נעימה,
אסנת רוטלוי

 3אתר סימניה ,נדלה ( 12ספטמבר. http://simania.co.il/authorDetails.php?itemId=4793 )5112 ,
 4לקוח מהרצאה של פרופסור רחל אליאור ,נדלה ( 3ספטמבר)5112 ,
. https://www.facebook.com/HebrwUJewishthought/posts/528005087353230:0
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פרק ראשון :הדר הכרמל לאורך השנים
א.

שכונת הדר הכרמל

האוכלוסייה הערבית בחיפה בשנות המנדט:
כבר משלהי המאה ה 19-חיפה אופיינה כעיר מעורבת ורב-עדתית של ערבים ויהודים .תקופת
המנדט הערבים הנוצרים ישבו בעיקר במערב העיר ,בו נכלל אזור ואדי ניסנאס ושכונת עבאס,
ואילו המוסלמים ,שבנייתם אופיינה בצפיפות רבה יותר מזו של הנוצרים ,גרו במזרח העיר ,באזור
ואדי סליב ,חליסה ועוד .בתקופת זו ,לצד שירותים שהעניקה העירייה לכלל התושבים ,התפתחו
בקרב הקהילה היהודית והערבית מוסדות וארגונים עצמאיים .בעוד שהקהילה היהודית התנהלה
תחת ועד הקהילה ותחת ועד הדר הכרמל ,הקהילה הערבית לא היתה מלוכדת סביב גוף נבחר
מרכזי ,בעיקר בשל הפיצול העדתי שרווח בקרבה (גורן ;1998 ,וילנאי .)1936 ,עם השנים כמות
היהודים הלכה והתעצמה אל מול כמות הערבים ,וכך אם בשנות העשרים היוותה כמות היהודים
כשליש מכמות הערבים ,הרי שבשנת  1948עלתה כמות היהודים על כמות הערבים בעיר (גורן,
 ;1998גורן.)1996 ,
למרות מאורעות הסכסוך היהודי-ערבי בשנות המנדט ,היחסים בין היהודים לערבים בעיר היו
בעלי אופי של מתינות בהשוואה לערים מעורבות אחרות ,ולווו באווירת דו-קיום בין שתי
הקהילות .עם תכנית החלוקה החל אופי זה להשתנות ,וערבים רבים עזבו את חיפה עד אפריל
 ,1948כך שבעיר נשאר מיעוט ערבי (גורן.)1996 ,
לאחר קום המדינה האוכלוסייה הערבית רוכזה בוואדי ניסנאס ,אך חלק מהתושבים הערבים
הורשו להישאר במגוריהם שמחוץ לוואדי .כך בשנים הבאות נוצר מערך מגורים ערבי לא רציף
ובחלקו מעורבב עם האוכלוסייה היהודית ,ובתהליך ממושך התגבשו מוקדים שכונתיים מוגדרים
של האוכלוסייה הערבית ,תוך גידול בה ,שחל בשנים שאחר-כך (תמיר גורן.)1996 ,
התפתחות מרכז יהודי בהדר הכרמל
שכונת "הדר הכרמל" היא אחת השכונות הוותיקות בחיפה .שכונה זו נוסדה כחלק מהיציאה מן
העיר התחתית שנבעה מצפיפות הבתים ,התשתיות הרעועות ,ומהרצון להקים "עיר גנים" -שכונה
ירוקה ,המספקת איכות חיים גבוהה .כעשרה בתים ראשונים נבנו באזור בשנת  ,1919בשכונה
שכונתה "הרצליה" ,שעד  1948היתה נפרדת מהדר .בשנת  1911החלו בהקמת ה"טכניקום"-
הטכניון (היום ,5112 ,משמש כמבנה ה"מדעטק" -המוזיאון הלאומי למדע ,טכנולוגיה וחלל,)5
שהשפיע רבות על תפישת השכונה בפרט ,וחיפה בכלל ,כמרכז תרבות וטכנולוגיה .בשנים 1951-
 1951החלה להתפתח השכונה מעבר לגבולות שכונת "הרצליה" .בשנים אלו השכונה פעלה ללא
מכולת ,אך כללה מוסדות כמו גן ילדים ,בית ספר ,בית-עם ועוד .בסוף העשור ובתחילת שנות ה-
 31של המאה ה ,51-שכונות ורחובות נוספים הוקמו והצטרפו לשכונת הדר ,ביניהם שכונת
"מצפה" שכללה את הרחובות מסדה ,הלל וארלוזרוב (שטרן ;1989 ,לפשיץ.)1941 ,

 5אתר המדעטק ,נדלה ( 51אוגוסט. http://www.madatech.org.il/history )5112 ,
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בעקבות מאורעות תרפ"ט ( )1959רוב תושבי השכונה היהודית הראשונה מחוץ לחומות ,ארד אל
יהוד ,עברו להדר והחלו לנהל את אורחות חייהם בשכונה זו ,כך נוצר שוק רוכלים בלתי מתוכנן
ברחוב הרצל ,ושונתה מדיניות ועד הכרמל והעירייה שהתנגדה עד אז לקיום מסחר בשכונה ,שלא
תוכננה כאזור מסחרי .המאורעות שהתרחשו בהמשך ,בשנות ה 31-של המאה ה ,51-אף חיזקו
מגמה זו והאזור הפך למרכז עסקים ראשי ,שכלל משרדי חברות מסחריות ,עורכי-דין ,מרפאות
ושירותים נוספים .בשנים אלו חל גידול רב במספר התושבים בשכונה ,בעקבות הגעת עולים רבים,
בעיקר מאירופה המרכזית .פעילות הנמל שהחלה ,לצד הקמת מפעלי תעשייה בעמק זבולון ,הביאו
להתפתחות כלכלית ענפה באזור ,עד אשר החלה ההתיישבות גם באזורים התלולים שמעל
השכונה המקורית (שטרן.)1989 ,
בשנת  ,1948רוב התושבים היהודיים בחיפה ישבו בשכונת הדר 48,111 .התושבים שבהדר היוו
למעלה ממחצית מתושבי העיר .הכרמל החל להתפתח אך הדר ,שכונתה "חיפה היהודית" ,נשארה
מרכז הישוב היהודי של חיפה ,והיוותה מרכז של מסחר ,תרבות ובילוי ,שהמשיך לתפקד ככזה גם
אחרי קום המדינה (שטרן" ;1989 ,שכונת הדר היא כור ההיתוך האמיתי ושיקומה הוא יעד
אסטרטגי".)5113 ,
ועד הכרמל ומוסדות השכונה:
לאחר הקמת הדר ,בשנת  1955החל "ועד הדר הכרמל" ,גוף שנבחר על-ידי האספה הכללית של
השכונה ,לנהל את ענייניה .הוועד פעל כנציגם של יהודי חיפה מול השלטון הבריטי והעירייה ,וכך
שימש בפועל כמעין עיריית משנה עבורם .הוא עסק בגביית מסים ,אספקת מים ,סלילת כבישים,
התקנת תאורה ,אחזקת בתי ספר ועוד (שטרן .)1989 ,יתרה מכך ,הוא השתתף מתקציבו בהקמת
בניינים ציבוריים ,בשירות סניטרי ,בנטיעת גנים ,בענייני בטחון (ליפשיץ ,)1941 ,ובענייני חינוך
ורווחה .כך הקים ,למשל ,רשת גני ילדים שספקה חינוך משלים לתושבי השכונה ,דלי האמצעים
(אהרונוביץ'.)1928 ,
במדיניותו התחשב ועד הדר הכרמל בריבוד החברתי בקרב תושבי השכונה ,והנהיג במשך תקופה
משמעותית תשלום מים לפי צפיפות דיור ולא לפי קוב מים .זאת על-מנת לקיים חלוקה צודקת
יותר של נטל המסים בין שכבות האוכלוסייה השונות .נוסף על כך ,בעקבות מחלוקות בין בעלי
הבתים לבין הפועלים ושכניהם בנוגע למדיניות העסקת פועלים ,בשנת  ,1956הוחלט כי הוועד
יורכב מהרכב מייצג של כלל הזרמים ,הגושים והמעמדות בשכונה (אהרונוביץ'.)1928 ,
דוגמה לפעילות הוועד היא "שבוע הניקיון" שהתקיים בשנת  .1932לאור אי מסוגלותה של
העירייה לדאוג לבעיות ניקיון וסנטריה בשכונה ,הוועד הוביל פעילות שיטתית ,שכללה פרסומים
על היגיינה ובריאות ,נאומים והרצאות פומביות ,תהלוכת בני נוער ותזמורת ,הצגות ושעשועים
לילדים ,ביקורות סניטריות ועוד ,אשר בסופם ובעקבותיהם העירייה נקטה פעולות לתיקון המצב
(אהרונוביץ'.)1928 ,
בשנים אלו פעלה בשכונה "האגודה להשתלמות במדע" ,שהובילה וקדמה העברת קורסים
במדעים המדויקים ,לצד חוגים והרצאות בנושאים שונים ,והנגישה ידע לנוער חסר השכלה.
האגודה שישבה ב"בית פבזנר" ,הקרוי על שם שמואל פבזנר ,מראשי ועד הכרמל בשיתוף ,הקימה
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בשיתוף עם ועד הדר הכרמל בשנת  1934את הספרייה הציבורית ,במקום (אהרונוביץ';1928 ,
צ'רניבסקי .)1941 ,ניתן לראות ב"בית פבזנר" כמעין מתנ"ס ראשון בשכונה.
לאחר קום המדינה ,ועד הדר הכרמל המשיך מספר שנים בתפקידו בגלל חוסר יכולתה של
העירייה ,הנמצאת בראשית דרכה ,לעסוק בכל התחומים הנדרשים .חברי ועד הכרמל ומוסדותיה
אף ייעצו לעירייה ולמוסדות המדינה ,בנוגע לניהול העניינים המוניציפאליים (אהרונוביץ'.)1928 ,

ב.

הדר הכרמל מאבדת מזוהרה

בשנות ה 81-של המאה שעברה ,החלו השכבות המבוססות וזוגות צעירים מהשכונה לעבור
להתגורר ברכס הכרמל ,ובהדר ניכר תהליך של הפיכת אזורי מגורים לצרכים עסקיים ולמשרדים
(שטרן" ;1982 ,שכונת הדר היא כור ההיתוך האמיתי ושיקומה הוא יעד אסטרטגי".)5113 ,
בעקבות מגמה של התפתחות מרכזי קניות ואזורי תעשייה אחרים ,רוב מוקדי הבילוי ובתי
הקולנוע הגדולים שבשכונה נסגרו והסתמנה ירידה ברמת הפעילות המסחרית בה .נוסף על כך
משרדי הממשלה והמשפט שבעבר שכנו בשכונה ,הועברו לעיר התחתית .ועל רקע ההגירה
השלילית ,הזקנות האוכלוסייה והתיישנות הבתים ,דירות רבות נשארו פנויות ואליהן נכנסו
אוכלוסיות חרדים ,ערבים ועולי ברית המועצות שהגיעו ארצה בסוף העשור (תכנון אסטרטגי
ומחקר.)5111 ,
בתחילת שנות ה 5111-השכונה ,שעברה תהליך של הזדקנות ,נטישה והזנחה חברתית ופיסית,
הורכבה ברובה מתושבים שמוגדרים שכבות חלשות (זנדברג .6)5111 ,הרכב האוכלוסייה בה היה
מגוון ,כ 42%-עולים חדשים ,כ 51%-ערבים ,נוצרים ומוסלמים ,וכ 6.2%-חרדים .7בהתאם אחוזי
האבטלה בה היו מהגבוהים בארץ (זנדברג .)5111 ,בשנה זו נפתח מתנ"ס הדר המחודש ברחוב
ירושלים ,עם שלוחותיו השונות (גייסט ,)5117 ,ושנים אחדות אחרי כן ,נפתחה שלוחת "טבריה
( "12פרוטוקול ישיבת מועצת עיריית חיפה.)5114 ,
בשנים האחרונות שכונת הדר עדיין מאופיינת כאזור פריפריאלי .נכון לשנת  ,5115כ 33%-מתושבי
הדר הם עולים חדשים ,כ 31%-מתושביה הם ערבים (מוסלמים ונוצרים) ,וריכוז ילדים בגילאי 1-
 14הוא מהגבוהים בעיר (האגף לתכנון אסטרטגי ומחקר .)5113 ,מנהלת הלשכה לשירותים
חברתיים בהדר ,העובדת ה סוציאלית יעל שפירא ,היטיבה לתאר את המצב בישיבת ועדת החינוך,
התרבות והספורט של הכנסת ב" :5113-אוכלוסייה ,מבחינה חברתית ,בפריפריה של הפריפריה,
אחוז הילדים בסיכון הוא פי שניים מכל המערכת כולה בעיר חיפה ...מספר הנשים המטופלות
הוא הגבוה ביותר ...מספר הקשישים המורכבים ,ללא עורף משפחתי [הגבוה ביותר] ...נמצא
בהדר" .8הדר היא הרובע עם אחוזי הפשיעה הגבוהים ביותר בחיפה .9בשנים  5111-5115אחוז
תיקי המשטרה שנפתחו בהדר מתוך כלל התיקים בחיפה הוא כפול מאחוז התושבים בה (האגף
 6ראה נספח א'.
 7נתונים אלה מהווים ממוצע של נתונים משני מקורות שונים :שנתון סטטיסטי חיפה (האגף לתכנון אסטרטגי ומחקר,)5111 ,
ו"תכנית התחל"ה" -תכנית להתחדשות הדר הכרמל חיפה ,דו"ח ביניים מס'  :5שלב ב' :ריכוז מידע הערכתו וניתוחו (סיון-גייסט,
 ,5117עמ' .)87
 8מתוך פרוטוקול ישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט  ,5113עמ'  .19נדלה ( 31יולי)5112 ,
. http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/chinuch/2013-12-15.rtf
 9חיפה מחולקת ל 9-רובעים .רובע הינו אזור גיאו-סטטיסטי הכולל מספר תת-רבעים שלמים שיש ביניהם רציפות טריטוריאלית.
החלוקה לרבעים נערכה ביישובים המונים  111,111תושבים או יותר .רובע מונה ,בדרך כלל ,בין  12,111ל –  41,111נפשות (האגף
לתכנון אסטרטגי ומחקר ,5113 ,עמ' .)44
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לתכנון אסטרטגי ומחקר .)5113 ,עם זאת ,ממחקר שערך מכון דו-עת ,ביזמת קרן שח"פ,
"התחדשות שכונת הדר בחיפה" ( )5112עולה כי ערך הנדל"ן עלה בשנים האחרונות בצורה
משמעותית וכי קיימת מגמת שיפור בתחושת הביטחון האישי ובהיקף השירותים החברתיים
שפועלים בשכונה (יבלברג וקוממי.)5112 ,

ג.

תהליכי התחדשות עירונית בהדר הכרמל

יוזמות להתחדשות עירונית
בשנים  1998-5113נתוותה תכנית "מן-שנער" להתחדשות עירונית בהדר .התכנית התבססה על
תכנון רב תחומי ,וכללה יעדים כמו ביסוס וחיזוק האוכלוסייה ,שיפורי תשתיות ושיקום מבנים,
השקעה במרחב הציבורי ועוד .תכנית "מן-שנער" אומצה למשך זמן קצר בתקופתו של ראש העיר
הקודם עמרם מצנע ,אך כאשר בשנת  5113נבחר יונה יהב לרשות העירייה ,העירייה האטה את
קצב התקדמות התכנית ,מתוך רצון לבחון את המצב מחדש .במקביל ,בשנים אלו פעל בשכונה
"פורום הדר" .הפורום הורכב מנציגות התנדבותית ואקראית של תושבי השכונה שפעלו לקידום
איכות החיים בה ,לשיפור הביטחון האישי ,לחיזוק המוסדות התרבותיים ולשינוי תדמית
השכונה .בשנת  5112יזמה העירייה החדשה ועדה לקידום איכות החיים באזור ,שיעדיה הקניית
בטחון אישי ,שיפור פיזי של המתחם ,תמיכה וקידום הדור הצעיר ,תמיכה באוכלוסייה הקשישה
ועוד .כדי לקדם יעדים אלה הוקמה מנהלת הדר ועיריית חיפה החליטה להיפרד מהחברה
למתנ"סים ,ולהציב את ראש המנהלת גם כמנהל המתנ"ס (סיון-גייסט ;5117 ,שילה.)5118 ,
בשנים אלה ,גם בעקבות מדיניות שהובילה המנהלת למשיכת צעירים ,החלו להשתכן בשכונה
קהילות ואוכלוסיות צעירות (יבלברג וקוממי ;5112 ,סיון-גייסט .)5117 ,משנת  5119פועלת,
בהובלת מחלקת הרווחה" ,הרשת החברתית" שמבוססת על שיתוף של הקהילה בנעשה בשכונה,
תוך מתן מענה מהיר למקרים רווחתיים (יבלברג וקוממי.)5112 ,
התסיסה ברחוב מסדה
בסוף שנות ה 91-של המאה הקודמת ותחילת שנות ה ,5111-לאחר פתיחתם של שני בתי קפה
באזור רחוב מסדה ,החלה תנופת התחדשות ספונטנית עסקית-תרבותית באזור זה .התעוררות זו
כללה את כניסתם של גלריות ,חנויות עתיקות ובתי קפה לאזור (תכנון אסטרטגי ומחקר;5113 ,
סוסנובסקי5111 ,א; סיון-גייסט .)5117 ,לאחר שנים מעטות ,באמצע העשור הראשון לשנת ,5111
החל באזור קיפאון ואף הדרדרות עסקית .העסקים שנפתחו באזור התקשו להתקיים ,וחלקם
נסגרו (תכנון אסטרטגי ומחקר .)5113 ,בשנת  5116החלה מגמת שינוי ברחוב ,תוך שיפוץ נקודתי
וחלקי של תשתיות (שילה ,)5118 ,ולאור הגעת צעירים לשכונה ("שכונת הדר היא כור ההיתוך
האמיתי ושיקומה הוא יעד אסטרטגי".)5113 ,
נכון לשנת  5112ברחוב מסדה פועלים עסקים ,מקומות בילוי ובתי קפה רבים ,ויש המכנים את
האזור ה "שינקין" של חיפה .בתי הקפה ברחוב הם בעלי אופי ייחודי ,בוהמייני ,המושך אליו
תרבויות שונות ומגוונות (כהן ;5114 ,פרלמן  .)5111רחוב טבריה ,בו ממוקמת שלוחת המתנ"ס,
ממשיך את סופו של רחוב מסדה ,עד ליציאה לשדרות הציונות.
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קהילות צעירים
על רקע משברים חברתיים ,תרבותיים וכלכליים שונים ,ולאור צמצום המעורבות של המדינה
ומוסדותיה במרקם החברתי והמרחבי ,החלה בשנות ה 91-של המאה הקודמת מגמה של
התיישבות אידאולוגית בפריפריה הגאוגרפית והחברתית של המדינה .כחלק ממגמה זו ,לצד עידוד
של מנהלת השכונה ,החלו להתיישב בשכונת הדר קהילות שונות ,המאופיינות בקיום אורח חיים
משותף ,קידום מטרות משותפות ונקיטת פעולה למען תיקון החברה .הקהילות מורכבות בעיקר
מצעירים מהמעמד הבינוני ,הן הציוני-חילוני והן הציוני-דתי ,אשר ברובם עוסקים בפעילות ברמה
המקומית ,המתמקדת בתחומי חינוך ,חברה ורווחה .היום ( )5112פועלות בשכונה כ 11-קהילות
משימתיות ,המונות כ 411-חברי קהילות ,שלצדם ,פועלים כוחות אזרחיים נוספים ,ביניהם
מועצת שכונה ,עמותות ומתנדבים .יחד הם מובילים מאבקים ציבוריים ,יוצרים מוקדי תרבות
ועוד (יבלברג וקוממי .)5112 ,בשלוש השנים האחרונות שניים מחברי קיבוץ המחנכים העירוני של
תנועת "דרור ישראל" מתפקדים כמנהלי שלוחת מתנ"ס הדר ברחוב טבריה ( 12ראיון עם ניר,
.)5112
תוצאותיו של מחקר של מכון דו-עת ( )5112הראו כי תושבי השכונה רואים בחיוב את נוכחות
הקהילות בשכונה ואת פעילותן ,ורואים בפעילותן כתורמת לשכונה ,וככזו המביאה רוח צעירה
(יבלברג וקוממי.)5112 ,

פרק שני :המבנה ברחוב טבריה 51
א.
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ההיסטוריה של המבנה

בית המגורים ברחוב טבריה  12תוכנן ב ,111935-ע"י האדריכל הגרמני קארל רוף (,)Karl Ruff
שיהיה לימים ממחוללי התנועה הנאצית בארץ ישראל ( .)Wawrzyn, 2013ככל הנראה רוף תכנן
את המבנה על בסיס תכנון קודם משנת  1931של המהנדס אפשטיין ( .)N. Epstein C.Eהמבנה
נבנה בשכונת מפח'רה ( ,)Mafharaבתחילת שנות ה 31-של המאה הקודמת ,עבור משפחת עווידה
המוסלמית ,12וע"י הקבלן הערבי מחמד דאלול ( .)Mhammad Daloulהמבנה כלל  5וחצי קומות,
ובו אחד החדרים ,הקיים עד היום ( ,)5112שימש כבור מים .המבנה בנוי מבטון ומאבן (מתוך
היתרי הבנייה של המבנה ,ראה נספח ב') ,בסגנון בנייה אקלקטי (סוסנובסקי5111 ,ב).
זאב וילנאי ,בספרו "חיפה ,בעבר ובהווה" מציין את השכונה" :מעל השכונה העברית הרצליה,
ישנם הרבה בתים של נוצרים .שמה הערבי של השכונה :אלמפח'רה היינו המקום שאספו טין
לתעשיית כלי החרס -פוח'ר בערבית" (וילנאי ,1936 ,עמ'  .)147שכונה זו היא היום חלק משכונת
עבאס ,שבתיה הראשונים החלו להיבנות באמצע שנות השלושים .רחוב עבאס מתואר כרחוב
ש"לאורכו התגוררו משפחות נוצריות אמידות בבתים מרווחים שבלטו בחיצוניותם הנאה" (גורן,

 10פרק זה מתבסס בחלקו על ראיונות עם הנוגעים בעניין .רשימת הראיונות בפרק רשימת המקורות.
 11בסקר שימור הדר (סוסנובסקי5111 ,ב) מופיע המבנה כמבנה משנות ה ,51-אך בשיחה עם וליד כרכבי ,ראש צוות שימור
במחלקת ההנדסה של עיריית חיפה ,3.8.5112 ,הובהר לי כי הנתונים מהסקר עלולים להיות לא מדויקים.
 12זנדברג ( ) 5111מציינת בכתבתה (נספח א') כי המשפחה מוסלמית .בשיחה טלפונית שקיימתי עם תושב ואדי ניסנס ,נביל עווידה
(נוצרי) ב , 31.8.12-הוא ציין כי הוא מכיר את בת המשפחה שחיה בירדן וכי הבית היה שייך למשפחת עווידה המוסלמית.
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 .)5116בית האבן בטבריה גם הוא תואם אופי זה ,וניכר כי נבנה עבור משפחה אמידה (אם כי לא
נוצרית).
לאחר פרוץ מלחמת העצמאות משפחת עווידה ככל הנראה עזבה ללבנון .עד היום ( )5112קיים
ויכוח לגבי המשך הבעלות על המבנה -האם המבנה נמכר על-ידי המשפחה או שמא הוכרז כנכסי
נפקדים .13ייתכן שמעורבות חברת "שקמונה" אותה אציין בחלק ב' של פרק זה (עמ'  )15מלמדת
כי הבית נרשם כרכוש אויב והועבר לרשות הפיתוח שמסרה אותו ל"שקמונה".14
למעשה ,משנים אלה ועד לשנות ה 91-של המאה הקודמת ,לא קיים תיעוד מהימן בנוגע
למתגוררים ולבעלי הבניין .ייתכן כי לאורך תקופה מסוימת גרו במבנה אומנים (הדר.)5116 ,
מכתבות עיתונות ומראיונות עם מגוון אנשים עולה כי החל מסוף שנות ה 61-ובמהלך שנות ה71-
של המאה הקודמת ,גרה בבניין סופיה בורנשטיין ,ילידת רוסיה ,שחיה בו בשנותיה המבוגרות עד
אשר נפטרה .השמועה המסופרת שוב ושוב היא שסופיה ,שכונתה "הנסיכה סופי" ,היתה פלגשו
של מנהיג קובה לשעבר ,בטיסטה ,ושהחזיקה באוסף גדול של שכיות חמדה (נספחים ג' ו-ד';
ראיונות עם ברודר ;5112 ,גלעד-שטיין ;5112 ,הדר ;5112 ,זיידל ;5112 ,פרידלנדר ;5112 ,קיזלר.)5112 ,

לאחר מותה של סופי ,המבנה ,שבשלב זה היה בבעלותה של העירייה ,15שימש כמחסן המוזיאון
העירוני (זנדברג ;5111 ,מבקר העירייה .)5111 ,בהמשך ,בשנות ה 91-של המאה הקודמת הבניין
ננטש ,והחצר נהפכה למעין מזבלה ולמוקד למשיכת דרי רחוב ונרקומנים (ראיונות עם הדר,
 ;5112פרידלנדר.)5112 ,
תרשים  :5ילדה יושבת על מדרגות המבנה ברחוב טבריה 51
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 13זנדברג ( )5111טוענת כי הוכרז כנכסי נפקדים ואילו בראיון עם יעקב ברודר  15.8.5112הוא טען שהמשפחה מכרה את המבנה
לבריטי שמכר אותו בהמשך ,ושיש מסמכים המתעדים זאת .על אף ניסיונות לא הצלחתי לשים ידיי על רישום הטאבו או מסמכים
התומכים באחד מהצדדים.
14
השליטה על נכסי הנפקדים בחיפה הועברה מרשות הפיתוח לידי חברות ממשלתיות .מתוך לקסיקון מן המסד ליהדות ולציונות.
עמ' " 538רכוש נטוש" .נדלה ( 3בפברוארhttp://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=19225649 )5116 ,
חוסין אגבאריה ,יו"ר העמותה לקידמה חברתית בחיפה ,מציין בסקירתו את מצבם החברתי-כלכלי של הערבים בחיפה מ ,5114-כי
"השליטה על בתי הערבים [הנטושים] בחיפה הועברה לידי החברות הממשלתיות ,כמו "עמידר" ו"שקמונה" ".מתוך :יחד אך
לחוד :ערים מעורבות בישראל .עמ'  .23נדלה ( 3בפברואר)5116 ,
http://www.dayan.org/kap/images/stories/mixed%20cities%202007.pdf
באתר שקמונה מצוין כי היא לא רכשה אלא קיבלה רכוש ,ולכן סביר שמדובר ברכוש נטוש /http://www.shikmona.co.il
 15גם בנוגע לעניין זה קיימות עדויות מגוונות :יש הטוענים שהמבנה עוד בטרם הגעתה של סופיה היה שייך לעיריית חיפה וכי היא
העבירה את האוסף שלה לעיריית חיפה תמורת המגורים בבית .גרסה אחרת גורסת כי סופיה הורישה את הבניין לעירייה לאחר
מותה .גרסה שלישית טוענת שסופיה נכנסה לבניין כשהיה נטוש.
 16שנה ומקור לא ידועים ,באדיבות "הבית הקהילתי -טבריה ."12
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ב.

המאבק נגד הריסת המבנה בטבריה 51

בשנת  1992התקבלה בעיריית חיפה החלטה להרוס את המבנה ולבנות במקומו רב קומות לדיור
מוגן לקשישים (מבקר העירייה .)5111 ,בשנת  ,5111לאחר מאבק של מספר גורמים ,בהובלת
התארגנות התושבים "פורום הדר" (זנדברג ,)5111 ,חזרה בה העירייה מהחלטתה והחליטה
להקים את המבנה כשלוחה של מתנ"ס הדר (מבקר העירייה.)5111 ,
פורום הדר
"פורום הדר" התגבש על רקע מספר שינויים שחלו באווירה החברתית ובשכונה :השינויים
הדמוגרפיים שחלו בה וצמצום מעורבות המדינה במרקם החברתי ,ההידרדרות במצבה של שכונת
הדר ,והופעתם של שני בתי קפה חדשים ברחובות מסדה והלל שנפתחו ב ,1992-שהביאו עמם
התעוררות עסקית באזור (יבלברג וקוממי ;5112 ,ראיון עם הדר .)5112 ,הפורום הוקם בשנת
 ,1998והיווה התארגנות ספונטנית והתנדבותית של תושבים ,בעיקר מהפלח הוותיק של
אוכלוסיית הדר .הפורום מנה כ 61-איש ,מתוכם היו פעילים (בהתנדבות וללא בחירות) כ 12-איש.
הפורום אינו נרשם כעמותה ,כדי לאפשר חופש פעולה לכל אחד מהחברים וכדי לא לסרבל את
הפעילות ,ואפשר לכל חבר בו לפעול וליזום בהתאם לכישוריו ,יכולתו ורצונו (סיון-גייסט.)5117 ,
הפורום קם כדי לדאוג לאיכות החיים בשכונה ,וחבריו ראו את עצמם כמחדשי ועד הדר הכרמל
ההיסטורי ,שטיפל בעניינים המוניציפאליים של השכונה (נספח ה') ,כגוף תיווך בין התושבים
והעירייה ,וכמי שפועלים גם לטובת ציבורים שאינם מיוצגים בפורום (סיון-גייסט .)5117 ,הפורום
פעל במדיניות של פרסום בשלוש שפות; עברית ,רוסית וערבית (ראיון עם זיידל .)5112 ,ואכן,
בראשיתו ,הגיעו למפגשי הפורום אנשים מכלל הגילאים והמגזרים ,אך עם השנים חדלה להיות
נציגות לעולים ולערבים ,ובעשור הראשון של המאה הנוכחית ,פחתו החברים הפעילים בפורום
(סיון-גייסט )5117 ,עד לסיום פעילותו.
התחומים אותם ניסה לקדם הפורום ,כללו את שיפור הביטחון האישי בשכונה ,שינוי הדימוי של
הדר והפיכתה לאזור שנעים לגור בו ,שיפור ושיפוץ תשתיות ,חיזוק המוסדות התרבותיים בשכונה
ותמיכה בשימור מבנים כמנוף להתחדשות האזור .חברי הפורום הביעו כוונות ורצונות שונים
בנוגע למידת מעורבות העירייה בפעילויותיו .בין הפעילויות אותם ארגן והוביל ניתן למנות את
ארגונו של פסטיבל אביב במשך שלוש שנים (נספח ו') ,מיפוי מפגעים סביבתיים בשכונה ,לקיחת
חלק משמעותי במאבק נגד הריסת המבנה בטבריה  12ועוד (סיון-גייסט ;5117 ,ראיונות עם הדר,
 ,5112זיידל ;5112 ,פרטוש ;5112 ,פרידלנדר.)5112 ,
תכנית לבניית דיור מוגן בטבריה 51
ביוזמה משותפת של עיריית חיפה ,בראשותו של עמרם מצנע ,וחברת "שקמונה" ,הוסכם בשנת
 1992על הקמת בניין שישמש מעון לקשישים "בית דיור לגיל הזהב" ,זכאי משרד השיכון .המקום
שהעירייה הקציבה לכך נקבע בשטח שברחוב טבריה ( 12מבקר העירייה ;5111 ,סיון-גייסט,
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 ,)5117במקום מבנה האבן שהיה ברשות העירייה .התכנון כלל מבנה בן  19קומות ובו  91יחידות
דיור( 17זנדברג ;5111 ,מבקר העירייה.)5111 ,
הכוונה לבחור את רחוב טבריה  12כמקום ייעודי להוסטל נבעה משיקולים שונים .בראש
ובראשונה מתוך ניסיון לתת מענה לחוסר בדירות לאוכלוסיית העולים הקשישים מברית
המועצות ,שהגיעה בשנים הללו ושריכוז גבוה מהם גרים באזור (זנדברג ;5111 ,סיון-גייסט,
 .)5117לצד זאת עולה כ י מניעים כלכליים ,דוגמת השבחת נכס העומד לרשות העירייה ,ושיקולים
ופוליטיים-מוניציפאליים היוו שיקול בעל משקל בסוגיה (זנדברג ;5111 ,ראיונות עם זיידל;5112 ,
פרידנלנדר.)5112 ,
כאשר התגלתה התכנית לתושבי השכונה ,דרך שיחת סלון שבה נכח אחד מחברי הפורום בשנות
ה 91-המאוחרות של המאה הקודמת (זנדברג ;5111 ,ראיון עם זיידל ,)5112 ,קמו לה מתנגדים-
תושבים מהשכונה ,ארגונים ירוקים ,וחברי אופוזיציה במועצת העיר .ההתנגדות לוותה בהנמקות
שונות; נטען שבנייה מסוג זה מהווה פגיעה במרקם הבנוי מבנים בני  3-4קומות ,המאפיין את הדר
והרחוב ,שהוסטל מסוג כזה ירע את מצב השכונה ,יביא אוכלוסיות מוחלשות נוספות ,ויגרום
לציפוף אוכלוסין בשעה שהשכונה הלכה ונחלשה .נוסף על כך הפצירו המתנגדים שאין לבנות
בטרם נעשה תכנון שכונתי כולל ,המביא בחשבון את השלכותיה של בנייה כזו על שירותים
נדרשים כמו תחבורה ,חניה ,נגישות וכו' .לצד המאבק גם הוועדה המחוזית בחיפה החליטה
לדחות את התכנית ,בגלל הצפיפות המקומית ואי ההתאמה למרקם העירוני ,אך על אף דחיית
הוועדה וההפגנות העיריה המשיכה לקדם את התכנית (זנדברג ;5111 ,שקד ניקומרוב;5116 ,18
ראיונות עם זיידל ;5112 ,הדר.)5112 ,
המאבק על טבריה 51
"פורום הדר" בשיתוף עם החברה להגנת הטבע והמועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות פעלו
לשינוי החלטת העירייה להרוס את המבנה בטבריה  12ולבנות במקומו דיור מוגן .חברי הפורום
הציעו לשמר את מבנה האבן ולהפוך אותו למרכז לפעילות קהילתית שכונתית ,לרווחת כלל
תושבי השכונה ,כולל תושביה הקשישים .המאבק פעל בכמה מישורים והגיע לשיאו בשנת .5111
פעולות המחאה כללו הפגנות של תושבים מול עיריית חיפה ,חלוקת ותליית מודעות נגד הריסת
המבנה (ראה תמונות  ,)5-3גיוס של העיתונות המקומית והארצית וקיום פעילויות שונות במקום
(זנדברג ;5111 ,שקד ניקומרוב.)5116 ,

 17זנדברג ( )5111ושקד ניקומרוב ( ,)5116מציינות בכתבותיהן כי מדובר ב 81-יחידות דיור ,וכי העירייה החליטה על הריסת המבנה
ב.1997-
 18ראה נספח ד'
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תרשים  :0מודעה הקוראת להצלת המבנה בטבריה 51

19

תרשים  :3מודעה נוספת הקוראת להצלת המבנה בטבריה 51

20

אחד מאירועי השיא במאבק היה חגיגת ט"ו בשבט תש"ס ,בינואר  ,5111שהתקיימה בחצר
המבנה ,בו נכחו פעילים של ארגונים בשכונה וכ 31-תושבי האזור .האירוע כלל ניקוי של חצר
הבית ,מיצג אמנותי משברי מראות בדוגמת כוכבים ,שהוביל האמן איל פרידלנדר ,ונטיעת עצים
(זנדברג ;5111 ,ראיונות עם הדר ;5112 ,פרידלנדר .)5112 ,נכון לעת כתיבת המחקר (,)5112
שלוחת המתנ"ס ,שבפועלת מזה עשור במקום ,מציינת את ט"ו בשבט כיום ההולדת שלה (ראיון
עם ניר .)5112 ,בהמשך ,בחודשים אפריל עד יוני  ,5111התקיימו במקום פעולות נוספות :ניקוי
 19ח"ת .באדיבות איל פרידלנדר.
 20ח"ת .באדיבות איל פרידלנדר.
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חצר המבנה ,מיצג של ציור מים על המדרגות (ראה נפח ז') ,קונצרטים בהשתתפות תלמידי בית
הספר ריאלי ,ועוד (חי ;215111 ,שקד ניקומרוב.)5116 ,
תרשים  :4קונצרט חליליות בגן המבנה

22

מראיונות שקיימתי עם החברים שהיו פעילים בפורום בתקופת המאבק נגד הריסת המבנה ,עלתה
תחושה של שותפות עמוקה בין חברי הפורום ,כפי שתיארה זאת עו"ד ענת פרטוש (" )5112נוצרו
חברויות אמיצות מאוד וקשר שלא ניתן למחוק אותו".
גורמים שונים וביניהם העירייה התייחסו אל הפעילים במאבק כאל מקרה של "לא בחצר
האחורית שלי" ,בטענה שפעולתם היא פעולה של הפקרת זקנים ואוכלוסיות מוחלשות (זנדברג,
 .)5111אך לבסוף ,המאבק הסתיים כאשר ראש העיר דאז ,עמרם מצנע ,חזר בו מהחלטתו להקים
רב קומות לדיור ציבורי לקשישים (שקד ניקומרוב .)5116 ,כך ,כבר ביולי  5111העירייה הכריזה כי
המבנה ישמש כחלק ממתנ"ס הדר (חי.)5111 ,

פרק שלישי :הקמת מרכז קהילתי בטבריה 51
א .מתנ"ס הדר
מתנ"ס הדר החל את דרכו בשנת ( 5111ראה נספח ח') ,בניהולו של משה בר תקווה (מבקר
העירייה ;5111 ,ראיון עם ברודר ,)5112 ,מתוך שיתוף פעולה בין עיריית חיפה לחברה למתנ"סים,
כמענה לצורך להפעיל פעילויות שונות לשעות הפנאי לתושבי השכונה .המתנ"ס נפתח בכמה
מוקדים שונים כדי להקל על הבאת התכנים לכלל התושבים .המתנ"ס נותן שירותים בתחומי
תרבות וחברה ,וחותר ליצירת מכנה משותף לאוכלוסיות השונות המתגוררות במקום ,ואף
למשיכת אוכלוסיות נוספות אחרות מרחבי העיר .בתחילת פעילותו ,המתנ"ס הצהיר על כוונה
לקיים התחדשות ומשיכת אוכלוסייה צעירה שתחזק את האוכלוסייה המתגוררת במקום (מתנ"ס
הדר ,ח"ת.)23

 21ראה נספח ח'
 22ח"ת .באדיבות איל פרידלנדר.
 23ראה נספח ט'
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היפרדות מהחברה למתנ"סים ומעבר לתאגיד עירוני
באמצע שנת  5112משה בר תקווה ,מנהל המקום ,הועזב מתפקידו (חרדים_חיפה .)5112 ,בהמשך,
המתנ"ס התנתק מהחברה למתנ"סים והתמזג עם התאגיד העירוני "קהילת הדר" ,ויעקב ברודר
שעמד (ונכון לשנת  5112עדיין עומד) בראש התאגיד נכנס למלא את תפקיד מנהל המתנ"ס במקום
בר תקווה( .קהילת הדר ,ח"ת; ראיון עם ברודר.)5112 ,
ברודר מציין כי הפעילות כתאגיד עירוני ,מהווה הפסד מקצועי מסוים בעקבות ההפרדות
מהחברה למתנ"סים -אי השתתפות בהכשרות ,ומוגבלות בלמידה מניסיון של מתנ"סים אחרים
וקבלת ייעוץ מחד ,אך מאפשרת קשרים וממשקים מיידים ורציפים מול העירייה מאידך ,מה
שמסייע לקידום יעדי המתנ"ס (ראיון עם ברודר .)5112 ,שקמה ברק ,המנהלת הראשונה של
השלוחה בטבריה  12ציינה גם היא לטובה את המעורבות של העירייה ,והשיפור שחל בעקבות
שינוי זה (ראיון עם ברק.)5112 ,
פעילות וחזון המתנ"ס
היום ( )5112המתנ"ס מפעיל ארבעה מרכזים קהילתיים ,ביניהם שלוחה חרדית ,מרכז תרבות,
ספורט ופנאי ו"הבית הקהילתי טבריה ( "12מתנ"ס הדר ,ח"ת) .יתר על כן הוא מפעיל מסגרות
נוספות כמו מרכז נוער ,מרכז לגיל הרך ,מועדוניות ,פינות חמות לקשישים (אחת מהן בטבריה
 ,)12ומוביל תכניות לקידום השכונה בתחומים כמו ביטחון אישי ,רווחה ומענה סוציאלי ,בריאות
24
הציבור ,שיפור פני השכונה ועוד ,ומארגן אירועי תרבות ופנאי ,תוך פנייה לקהלים מגוונים
(קהילת הדר ,ח"ת; ראיון עם ברודר.)5112 ,
אחד התחומים אותם מקדם התאגיד העירוני ברשותו של ברודר הוא התחדשות עירונית
מ"למטה" ,שדרוג השכונה והפיכתה משכונת מצוקה לשכונה תוססת ונגישה לצעירים .זאת הוא
עושה באמצעות מימון והפקת אירועי תרבות ומופעים ,שיפור תחושת הביטחון האישי ועידוד
התיישבותן של קהילות צעירים בהדר ותמיכה בהן .עם קהילות אלו נמנים ,נכון ל ,5112-כפר
הסטודנטים ,הגרעין התורני ,קומונת הצופים ,קיבוץ המחנכים העירוני ועוד (קהילת הדר ,ח"ת;
ראיון עם ברודר.)5112 ,
ב .שלוחת המתנ"ס בטבריה 51
מיד לאחר קבלת ההחלטה בעירייה על הקצאת המבנה לטובת מתנ"ס הדר ,עוד בשנת ,5111
הוזמנו תושבי השכונה לאסיפה לקראת פתיחת השלוחה בטבריה  .12מטרת האסיפה היתה הצפת
צרכים ורעיונות לטובת גיבוש תכנית תרבותית וחברתית במקום (נספח י').
שיפוץ המבנה
לאור המצב המוזנח של המבנה ,ולאחר ההחלטה על הפיכתו למתנ"ס הוחלט לגייס תרומות על-
מנת לשפצו .את המימון לשיפוץ תרמו המשפחות גולד ושנפלד ,שהמתנ"ס קרוי על שמן (ראיונות
עם גלעד-שטיין ;5112 ,הדר ;5112 ,ניר .)5112 ,נכון לשנת  ,5111מבנה האבן ,לא הוגדר כמבנה
 24הפנייה לקהלים מגוונים באה לידי ביטוי בין היתר בהוצאת פרסומים ברוסית ובערבית .יתרה מכך ,במהלך קיץ 5112
התאפשרה אחת לשבוע כניסה חינמית לכלל תושבי הדר למדעטק .נדלה ( 14אוגוסט)5112 ,
http://www.hadarhaifa.org.il/?CategoryID=0&ArticleID=399
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לשימור (קולודני ,25)5111 ,אך בסקר השימור של הדר שקיימה העירייה ושבוצע ע"י האדריכלית
סילבינה סוסנובסקי (5111ב) ,המבנה הוגדר כמבנה בעל איכות מיוחדת ,אשר רצוי לשמרו לפי
עקרונות השימור .עם זאת למבנה לא קיים תיק שימור 26והשיפוץ לא נעשה בהתאם להנחיות
שימור עירוניות .גלעד-שטיין ,האדריכלית שבצעה את השיפוץ ,מספרת שניסתה לשמור על אופי
הבית ,לצד המגבלות הנובעות ממניעי בטיחות והתאמת המבנה לתפקודו העתידי ,ושהמסגרת
הכללית של המבנה היא שקבעה את גודל החדרים והמעברים .כך ,למשל ,היא מספרת שרצתה
לשמור על מעקות המדרגות המקוריים ,אך בגלל תקני בטיחות נאלצה להציב מעקות גבוהים
יותר ,ולכן התפשרה על הוספת משלב למעקה המקורי .את הריצוף המקורי החליפו מרצפות
שמחקות אותו ,וכדי להתאים לאווירת הבית ,נרכש ריהוט במראה ישן .במהלך השיפוץ החליטו
ליצוק חיזוק לגג (ראיון עם גלעד-שטיין ,)5112 ,שנכון לקיץ  5112משמש להופעות ואירועים
(ראיון עם הדר .)5112 ,הקומה השנייה של המבנה תוכננה להיות יחידה עצמאית לנערות במצוקה
בפרויקט "נערות להצלחה" (ראיון עם גלעד-שטיין ,)5112 ,אך לקראת פתיחת המתנ"ס הוחלט
להעביר את משכנן למקום אחר ,ולנצל את חללי המבנה כולו לטובת המתנ"ס (ראיון עם הדר,
 .)5112בראיון עמה ,גלעד-שטיין ספרה בהתרגשות על השיפוץ וציינה" :עשיתי המון מתנסים ,זה
מאוד מיוחד" (ראיון עם גלעד-שטיין)5112 ,
תרשים  :1המבואה של "טבריה "51
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"בית הנסיכה סופי" -פתיחת שלוחת המתנ"ס ובית הקפה
לאחר השיפוץ ,השלוחה החדשה נפתחה בחורף ( 5114-5112סיון-גייסט ;5117 ,פרוטוקול ישיבת
מועצת עיריית חיפה .)5114 ,כשברקע התפתחותו של רחוב מסדה כרחוב מסחרי תרבותי ,הוחלט
לתכנן את טבריה  ,12כך שבחזיתו יהיה בית קפה (ראיונות עם הדר ;5112 ,קיזלר .)5112 ,ואכן,
משנת  , 5112במקום פעל בית הקפה "קיזלר'ס" ,בית קפה בסגנון אירופאי .את בית הקפה פתח
וניהל השף איתן קיזלר (אלמוג ,)5111 ,שנהג לכנות את המבנה "בית הנסיכה סופי" ,ולספר לבאי
המקום על סיפורה של סופי .מעטים בלבד מתושבי השכונה פקדו את בית הקפה ,שמשך אליו את
אנשי הכרמל ,ולאחר כשנה וחצי ,לאחר מחלוקות בין ההנהלה לשף ,נסגר בית הקפה (ראיונות עם
ברודר ;5112 ,הדר ;5112 ,קיזלר.)5112 ,

 25נכון לרשימת האתרים לשימור של מנהל ההנדסה בעיריית חיפה ,שמתבססת על רשימת האתרים משנת .1984
 26מבדיקתי עם במחלקת השימור של העירייה לא קיים תיק שימור למבנה ברחוב לטבריה 12
 27צילום .1.9.5112 ,אסנת רוטלוי
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תרשים  :0טקס חנוכת המבנה בנוכחות פרד גולד וראש העיר יונה יהב

תרשים  :6שלט של בית הקפה קיזלר'ס על חומת המבנה

28

29

בשנה הראשונה לפתיחת השלוחה בטבריה  12היא נוהלה על-ידי שקמה ברק ,שהובילה תהליך של
יצירת קשרים ושיתופי פעולה ,לצד מיפוי צרכים בהתאם להרכב הדמוגרפי של האזור ,שכלל מעט
ילדים ,מבוגרים רבים ממוצא רוסי ,ומשפחות ערביות רבות .רוב הפעילויות במתנ"ס ,ביניהן
חוגים ו"הפנינגים" ,הוצעו ללא תשלום או שהיו מסובסדות ,אך עדיין היה קושי למשוך אנשים
להגיע למקום (ראיון עם ברק . )5112 ,לאחר כשנה מרגע פתיחת המתנ"ס יצאה שקמה לחופשת
לידה ,והוחלפה לתקופה זמנית על-ידי ירון הדר ,שפעל עד אז בהתנדבות בשכונה ,ושלבסוף נכנס
לתפקיד במשרה קבועה (ראיונות עם ברודר ;5112 ,ברק ;5112 ,הדר.)5112 ,

 28חןרף  ,5114-5112באדיבות "הבית הקהילתי ,טבריה "12
 29אתר "זומאפ ישראל"  ,ח"ת ,נדלה ( 31אוגוסט)5112 ,
http://www.zoomap.co.il/search.asp?citiesText=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94&streetsText=%D7%98%D7
%91%D7%A8%D7%99%D7%94&buildText=15
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התעצבות "הבית הקהילתי"
בשנת  ,5116ירון הדר מונה להיות מנהל טבריה  12על-ידי יעקב ברודר ,מנהל מתנ"ס הדר החדש
(ראיון עם ברודר .)5112 ,הדר ,תושב השכונה ,שהיה פעיל מרכזי בפורום הדר ,והבעלים לשעבר
של בית הקפה "בינינו" שפעל ברחוב הלל ,הוביל יחד עם ברודר שינוי תפישתי בפעילות המתנ"ס.
כחלק מתהליך ההתחדשות החברתית שהוביל ברודר ,החל המקום להתעצב כבית ליזמות,
לאירועי תרבות וכמוקד לקהילות הצעירות בשכונה .זאת מתוך תפישה שיש למשוך ולטפח גם את
האוכלוסייה הזו ,הפוקדת את אזור מסדה ,על אף שאינה קהל יעד "קלאסי" למתנ"ס (ראיונות
עם ברודר ;5112 ,הדר.)5112 ,
לאור אופיו התוכני והפיזי של המקום ,שמבנהו אינו אופייני למתנ"ס ,שלוחת טבריה  12הוסבה
ממקום המציע בעיקר חוגים וימי עיון למקום שמקדם פעילות קהילתית ויוזמות חברתיות .הדר,
מנהל השלוחה החדש ,נמנע מהשימוש בשם "מתנ"ס" ושינה את שם המקום מ"מתנ"ס הדר-
שלוחת טבריה  "12ל"בית הקהילתי -טבריה  ."12יתרה מכך ,הוא חתר להפסיק לכנותו כ"בית
הנסיכה סופי" ,זאת כדי להיצמד לכינויו המוכר של המקום במהלך המאבק נגד הריסתו ,וכדי
להשאירו נקי מציפיות ומאפשר יציקת תוכן חדש לתוכו .הדר גם החליף את נורות הניאון הלבנות
לאור חם ,כדי לתת למקום תחושה ביתית ,שונה מזו היוקרתית ,המאופקת והמהודרת יחסית
לאזור .כך החלו לפקוד את המקום יותר ויותר אנשים (ראיונות עם ברק ;5112 ,הדר .)5112 ,מגוון
המרואיינים ששוחחתי עמם ציינו את גישתו הפתוחה והחמה ואת היתרון הגדול שהיה לירון,
כ"איש השכונה" ,מי שעבד ,אירח והכיר את תושביה ,ונתפש כפעיל לטובתה (ראיונות עם ברודר,
 ;5112ברק ;5112 ,הדר ;5112 ,פרטוש ;5112 ,פרידלנדר ;5112 ,זיידל.)5112 ,
תפישת העולם שהנחתה את הדר היא למסד מקום שעונה על צרכים ורצונות של הציבור,
באמצעות יצירת ועידוד שיתופי פעולה בין הציבור למקום ,על-בסיס ערבות הדדית .הוא ניסה
ליצור תחושה של בית פתוח ונגיש לכל אדם ,כך שמי שיחפוץ יוכל לבלות או לצרוך את המקום,
גם מבלי לקחת חלק בפעילות מסוימת .בתקופתו התקיימו ב"בית הקהילתי" תערוכות אומנות,
מופעי מוסיקה ,אירועים קהילתיים מגוונים ,קבוצות תמיכה ,פעילות הומולסבית ,קבוצות
דיאלוג בין ערבים ליהודים ועוד (ראיון עם הדר .)5112 ,ירון ייסד את "על גג העולם" (ראיונות עם
ברודר ;5112 ,הדר -)5112 ,סדרת מופעי מוסיקה במהלך הקיץ ,שהשנה מלאו לה עשור.30
בתחילת דרכו ,הציב ברודר שלושה יעדים ל"טבריה  :"12להיות המרכז של הצעירים בהדר,
לשקם את רחוב מסדה ,שהדרדר מאז פריחתו בסוף שנות ה 91-של המאה הקודמת ,ולקיים מרכז
של דו-קיום ליהודים וערבים .ברודר טוען שבשני היעדים הראשונים "הבית הקהילתי" מצליח
לעמוד ,אך שקיים קושי לעמוד ביעד השלישי -חיזוק דו-הקיום באזור -על אף השקעה בתחום,31
ניסיונות שונים ליצור מסגרות שימשכו קהל יעד זה ,32ולמרות שבמשך מספר שנים אחד מעובדי
"טבריה  "12היה ערבי (ראיון עם ברודר .)5112 ,אחד ההסברים למצב זה הוא האווירה הלאומית
המאופיינת בפירוד (ראיונות עם ברודר ;5112 ,ניר .)5112

 30עמוד הפייסבוק "על גג העולם" .נדלה ( 56אוגוסט. /https://www.facebook.com/events/1006129986099101 )5112 ,
 31בעבר למשל נערכו הופעות של אמנים ערביים מפורסמים ואהודים במגזר ,אך כמעט ולא הגיעו אליהן תושבי השכונה (ראיונות
עם ברודר ;5112 ,ניר)5112 ,
 32ניתן לראות בעמוד הפייסבוק "טבריה חמש עשרה" תמונות ופרסומים בערבית ,נדלה ( 31אוגוסט)5112 ,
https://www.facebook.com/tveria15/photos_stream
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"הבית הקהילתי" בשנים האחרונות
לקראת יציאתו של הדר לחופשה ללא תשלום ,פנה ברודר לקיבוץ המחנכים העירוני של תנועת
"דרור ישראל" והציע להם לבחור מועמד מטעמם למילוי מקומו לתקופה של שלושה חודשים.
חברי הקיבוץ נענו להצעה ,בתנאי שאת המשרה יתפסו שניים מחברי הקיבוץ (ויחלקו ביניהם את
משכורתו של מנהל אחד) ,מתוך אמונה בחשיבותה ובתרומתה של עבודה בצוות .כך ,בשנת ,5113
נכנסו לניהול שי ניר ורוני בר-זיו ,שהיו פעילים במסגרות שכונתיות חינוכיות וחברתיות שונות
טרם לכן .בהמשך משרת האחרונים הפכה לקבועה .בשנת  5112בר-זיו סיימה את תפקידה,
והוחלפה על-ידי טל מוסקונה ,אף היא מקיבוץ המחנכים (ראיונות עם ברודר ;5112 ,ניר.)5112 ,
ניר ( ) 5112מתאר בראיון עמו את "הבית הקהילתי" כמקום הפועל לקידום ,וניזון באמצעות,
קשרים משמעותיים של שותפות וערבות הדדית .הוא גורס ש"טבריה  "12אינו רק מוסד עירוני
שמטרתו שירות הציבור ,אלא שפעילויותיו של המקום מתבססות על יוזמות ורצונות של תושבי
השכונה ,שפועלים מתוך מחויבות ליצוק תוכן ולקיים את המקום .כך ,למעשה ,מתפקד המקום
באמצעות פעולות אזרחיות שצומחות "מלמטה" ,ממש כפי שהתרחש במאבק נגד הריסת המבנה;
ההחלטה להשאיר את המבנה ולהקים בו מרכז קהילתי התקבלה על-ידי הרשות ,אך מי שפעל,
הפעיל לחצים והוביל ליישומה ,הוא הציבור .ניר ( )5112שלא היה תושב השכונה בימי המאבק נגד
הריסת המבנה ,אך מפגין בקיאות לגביו ,מודע למטען ההיסטורי והתרבותי שטמון ושהתעצב
במקום ,ורואה לנכון לשמרו:

אני חושב שהאקט המחאתי הזה ,המאבק הזה ,הוא מה שנקרא ירושה לדורות .כי
אם זו נקודת ההתחלה של הסיפור של העת הזו של הבית הזה ,אז זה אומר שיש
כוונה ושיש ציפייה שזה יהיה משהו מסוים .כי החבר'ה שיצאו להיאבק על זה ,לא
נאבקו על זה שיהיו פה ביזנס כלכלי מצליח או משהו שמרוחק מהתושבים ,אז יש
פה ירושה מהותית שאנחנו צריכים לממש אותה .זה כיוון שאנחנו צריכים ללכת
בו ,על כל המשמעויות שזה אומר ,זה לא אומר רק תוכן של פעילות אלא זה גם
אומר שהאופן המהותי הזה גם צריך לפרנס את הבית ,משהו שמצליח להתקיים
בזכות עצמו.
ברוח זו" ,הבית הקהילתי" מציע פעילויות שונות בהן :מפגשי הורים צעירים ותינוקות ,חוגים
שונים כמו ציור ,יוגה ,צ'י קונג ,סדנאות לגוף ולנפש ,קליניקה סינית קהילתית המנגישה טיפולים
במחירים זולים ,הרצאות מגוונות (מתנ"ס הדר חיפה ,ח"ת) ,תערוכות של אומנים מקומיים
ומופעים .המקום תומך ומציע את מתקניו להתארגנויות אזרחיות שונות ,כמו מועצת השכונה,
פינה חמה לאוכלוסייה הקשישה ועוד .ניתן לראות שהאופי שהתעצב ב"בית הקהילתי" לאורך
השנים ,ועוד בזמן המחקר ( ,)5112הוא של מקום הפונה ומשרת את האוכלוסייה הצעירה באזור,
אך לא רק -גם רוסים ,קשישים ,ילדים שמגיעים לשחק בחצר ,וגם הציבור הערבי משתתף בחלק
מהפעילויות ,אם כי לא בכאלה שתכליתן המוצהרת היא קידום של קיום משותף .המקום אינו
פונה לבני נוער וילדים כקהל יעד ,כיוון שקיימים מרכזים אחרים הפונים ונותנים מענה
לאוכלוסייה זו (ראיונות עם זיידל ;5112 ,ניר .)5112 ,דוגמה למפגש שהתקיים במקום לאחרונה,
והיווה מפגש בין רבדים מגוונים של האוכלוסייה בשכונה ,היה פגישת פעילים מקבוצת הפייסבוק
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"נא להפריע-הדר" שלמעשה נעו מהמרחב הווירטואלי ה"מנוכר" למרחב הפיזי ,ובחרו ב"טבריה
 ,"12כמקום לעשות זאת (ראיון עם ניר.)5112 ,
תרשים " :8הבית הקהילתי ,טבריה  "51תמונות עכשוויות

ג.
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ביקורות כלפי המתנ"ס

מראיונות שונים שקיימתי עולות כמה ביקורות בנוגע להתנהלות מתנ"ס הדר ו"הבית הקהילתי".
עלתה הטענה כי המתנ"ס אינו מספק הרצאות והעשרה ברמה גבוהה ,שלוותה בתחושה
שהאוכלוסייה הוותיקה ה"חזקה" ,שבחלקה היתה מפעילי "פורום הדר" ,הודרה בשנים
האחרונות מהפעילויות הללו .ביקורת נוספת העלתה כי הפעילויות ב"טבריה  "12הן בעלות אופי
"ניו-אייג'י" ,ולכן הן פונות לקהלים מסוימים בלבד; אופיו הנוכחי של הבית אינו מעודד את
הגעתם של בני המיעוטים והאוכלוסיות המוחלשות באזור .לבסוף ,נטען שהקצאת תקציבים
ומשאבים לאוכלוסיות הצעירות על-פני האוכלוסיות המוחלשות יותר ,שנובעת מציפייה
שהקהילות הצעירות יביאו מזור לשכונה ,אינה מועילה כיוון שרבים מהצעירים אינם נשארים
בשכונה ולא לוקחים חלק בשינוי עמוק בה (ראיונות עם פרטוש ;5112 ,פרידלנדר .)5112 ,בתגובה
לאמירות הללו ,ניר ,מנהל "הבית הקהילתי" הנוכחי ,מציע לכל מי שיש לו הצעות או ביקורת
בנוגע ל"בית הקהילתי" הזמנה לשיחה ולעשייה (ראיון עם ניר.)5112 ,

 33למעלה מימין -צילום :קובי דונר ( .)5112למעלה משמאל -צילום :אסנת רוטלוי ( .)5112למטה -צילומים באדיבות "טבריה "12
()5114-5112
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סיכום
בעבודה זו תיארתי את סיפורו של מבנה האבן ברחוב טבריה  .12קורותיו וקירותיו של המבנה,
שנבנה בשכונת "הדר הכרמל" שנים מעטות לאחר הקמתה ,מכילים פיסת היסטוריה מרתקת.
האופן בו שימש את באיו לאורך  81שנות קיומו פותח צוהר לתהליכים שחלו בשכונת הדר.
בעת הקמת השכונה ,בתחילת המאה הקודמת ,פרסומת של החברה להכשרת הישוב קבעה כי הדר
תהיה ה"תל-אביב" של חיפה (סוסנובסקי5111 ,א) .בעשוריה הראשונים הגוף שניהל את ענייני
השכונה בכל תחומי החיים היה ועד הדר הכרמל ,ואכן בתקופה זו הייתה הדר שכונה מפותחת
ותוססת .בתוך המתיחות ששררה בין ערבים ליהודים בתקופת המנדט ,תושביה היהודים של
חיפה ,שהתרכזו בשכונה ,חיו בדו-קיום שברירי עם ערביי העיר ,שהתאפיין בעיקר בקשרי מסחר.
מבנה האבן הממוקם ברחוב טבריה  12תוכנן בשנות ה 31-המוקדמות של המאה הקודמת עבור
משפחת עווידה המוסלמית .בניסיוני להתחקות אחר קורות הבית ,כל התיעוד הרשמי שהצלחתי
למצוא על הנעשה בו בין שנות ה 31-לשנות ה ,81-הוא היתר הבנייה של המבנה ,אולם סיפורים
רבים דווקא ישנם .מזה לפחות  52שנה ,נמצא המבנה בבעלות העירייה.
החל משנות ה 81-של המאה הקודמת הדר עברה תהליך של הדרדרות והזנחה ,קלטה לתוכה
אוכלוסיות עולים ,חרדים וערבים ,בעוד האוכלוסייה האמידה שאפיינה את השכונה עזבה ברובה
לכרמל .בתקופה זו שימש המבנה בטבריה  12כמחסן למוזיאוני חיפה עד שננטש ונהיה למוקד
משיכה לדרי רחוב .בה בעת ,בהיעדר חלופה ממוסדת ,קם "פורום הדר" ,גוף המורכב מתושבי
הדר ,במטרה לשקם את השכונה .הפורום ראה עצמו כמתווך בין התושבים לרשות ופעל לקדם
ולשפר את הביטחון האישי ,התדמית והתשתיות בשכונה ולחזק את מוסדותיה התרבותיים.
בפעולותיו ניתן לראות בו כממשיך דרכו של ועד הדר הכרמל .כאשר נודע לחברי הפורום על
החלטת העירייה להרוס את המבנה בטבריה  , 12ולבנות במקומו מבנה רב קומות שישמש כדיור
מוגן לעולים קשישים ,הם פתחו במאבק ,בשילוב גורמים נוספים ,כדי למנוע את התכנית .חברי
הפורום תיארו את התקוממותם לא ככזו הנובעת מתוך התעלמות ממצבם של תושבי השכונה
הקשישים מעוטי היכולת ,כי אם מתוך תחושת אחריות כלפי גורל השכונה.
תהליך החלשות השכונה נמשך עד תחילת שנות האלפיים ,כאשר החלו נראים בשכונה ניצני
התחדשות .מגמת התחדשות זו נמשכה יחד עם כניסתם של תושבים צעירים לשכונה ,פתיחת
המתנ"ס המחודש ברחוב ירושלים ("ביתנו") ושיפור השירותים בה .כחלק ממגמות ההתחדשות,
רחוב מסדה התפתח ,והפך לאזור מסחרי בעל אופי בוהמייני ו"שינקינאי" אשר מסמל את תהליך
השיקום של השכונה.
בשנת  , 5111השנה בה נפתח המתנ"ס החדש בשכונה ,החליטה העירייה לבטל את תכניתה להרוס
את המבנה ברחוב טבריה  ,12והכריזה על הסבתו לשלוחה של המתנ"ס ,בהתאם לרצון פעילי
המאבק .מבנה אבן זה ,הממוקם בהמשכו של רחוב מסדה ,עבר שיפוץ והחל לתפקד כשלוחת
מתנ"ס הדר.
כיום נקרא המקום "הבית הקהילתי ,טבריה  "12והוא מהווה בית לצעירים הפוקדים את השכונה
בעשור האחרון .מנהלת הדר ,המציבה כאחד מיעדיה את התחדשות השכונה ,עושה זאת דרך
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תמיכה בקהילות צעירים ,ורואה בטבריה  12מוקד לאירועי תרבות וליצירת שיתופי פעולה
ויוזמות לטובת הציבור ,על בסיס ערבות הדדית .ואכן ,במתכונתו הנוכחית המבנה משמש בצורה
משמעותית את האוכלוסיות הצעירות והעמידות בשכונה ,ואילו האוכלוסיות הוותיקות בשכונה
הנוטות להיות מוחלשות יותר ,מהוות נתח קטן יותר מהאוכלוסייה הפוקדת את המקום .מבחינה
זו נראה כי יש בסיס לביקורת העולה כלפי הבית הקהילתי ,הגורסת כי הוא אינו מעודד את הגעתן
של אוכלוסיות אלו .ראוי לציין כי מנהלי "טבריה  "12הנוכחיים ( ,)5112רואים לנכון להרחיב
ולקדם פרויקטים של מעורבות שכונתית ובהם לקיחת אחריות על מגוון האוכלוסייה הנמצאת
באזור ,בין היתר בהיבטים רווחתיים (ראיון עם ניר.)5112 ,
לצד האהדה של תושבי השכונה את הצעירים הפוקדים אותה ,ביניהם חברי הקהילות השונות,
ובנוסף לשיפור בתחושת הביטחון האישי והסולידריות בשכונה ,אחת מהשלכותיה של מגמת
התחדשות זו היא עליית ערך הדיור ,שדוחקת חלק מהאוכלוסיות המוחלשות מחוץ להדר או אל
שוליה (יבלברג וקוממי.)5112 ,
לאורך השנים חלו תנודות במידת הקיום המשותף בין ערבים ויהודים ,בחיפה ובשכונה ,אך
אווירה מתמדת של דו-קיום לא הפסיקה לשרור בהן .לאור התעצמות המתיחות ההדדית על רקע
לאומי בשנים האחרונות ,אחד האתגרים של "טבריה  "12הוא להצליח להוות מקום המכיל
ומקדם את החיים המשותפים בין יהודים ובין ערבים בשכונה.
מתוך "לעת נעילה של תקופה" (אהרונוביץ' ,1928 ,עמ' :)575

בכל אריח מבניני מוסדות הדר הכרמל מקופל אוצר בלום של יוזמה ועמל
חלוצים ,שנשאו נפשם לבנות ולנטוע ,להרחיב ולשפר ,שחלמו ונאבקו ,שהעיזו
ונשאו בעול .שכונה זו היתה אולפן מובהק למעשה הציוני ,לאזרחות טובה
ולדמוקרטיה כיאות לישוב עברי עמל ,כמה התפתחות והרחבה.
מלים אלה ,המתארות את ועד הדר הכרמל ,מתאימות לא פחות לתיאור פעולותיהם של חברי
פורום הדר בעבר ,ובהמשך ,לתיאור הפעילות והאווירה האופיינית ל"בית הקהילתי" היום (.)5112
בפעולותיו ובמהותו" ,טבריה  ,"12מכונן שותפות בין הציבור לבין הרשות ,בין היוזמה הפרטית
והפעולה האזרחית לבין האחריות המוניציפאלית.
המבנה הפיזי והמטען ההיסטורי של המקום הם שהופכים אותו לכה מיוחד .סיפור הצלתו של
המבנה הוא מקרה ייחודי ,שהצליח בזכות מעורבות עמוקה ,אסרטיביות ,אמונה ותשוקה למקום
ולמעשה .נראה כי "הבית הקהילתי -טבריה  ,"12שמהותו השתרשה בימי בתקופת המאבק,
מהווה מוקד של הת ארגנויות ופעילויות בעלות אופי של לקיחת אחריות ,של שינוי ושל עשייה
למען הכלל.
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ברצוני להודות לכל מי שהקדיש מזמנו ,מהידע שלו ומחוויותיו האישיות.
במהלך כתיבת עבודה זו נחשפתי לאנשים ,שהדאגה לשכונת הדר בכלל,
ול"טבריה  "12בפרט ,זורמת בדמם .נראה כי כל המעורבים והנוגעים למקום
נשבו בקסמו המיוחד ,ופתחו את ליבם ,הכואב לעתים ,בכדי לספר אודותיו.
שניים מחברי הפורום הפעילים בתקופת המאבק נפטרו לפני מספר שנים
ממחלת הסרטן ,ולכן נעדרת מעבודה זו זווית מבטם וחוויותיהם ,אך שמותיהם,
כמי שפעלו לטובת המבנה ,הוזכרו שוב ושוב בראיונות ,ולכן אני רואה לנכון
לציין את אורי אסנת ז"ל 34וראובן מכלין ז"ל.

 34לאחר מותו של אסנת ז"ל התקיים ב"טבריה  "12טקס לזכרו (ראיון עם זיידל.)5112 ,
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רשימת מקורות
אהרונוביץ' ,ח .)1928( .הדר הכרמל ,מסכת עמל ויצירה של דור מייסדים ובונים .הוצאת ועד הדר
הכרמל.
אלמוג ,ע .)5111( .קפה בישראל  -ציוני דרך היסטוריים .אנשים ישראל -המדריך לחברה
הישראלית .נדלה ( 12אוגוסט )5112 ,מהאתר:
http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=30066
גורן ,ת .)1998( .המנהיגות הערבית בין הפיקוד הבריטי ל"הגנה" ותולדות המשא ומתן על מסמך
הכניעה של ערביי חיפה .בתוך :בן-ארצי ,י' (עורך) .חיפה -היסטוריה מקומית ,חיפה:
אוניברסיטת חיפה  ,זמורה-ביתן183-513 .
גורן ,ת .)1996( .מתלות להשתלבות -השלטון הישראלי וערביי חיפה .5048-5012 ,חיפה :
אוניברסיטת חיפה ,המרכז היהודי-ערבי ,המכון לחקר המזרח התיכון ע"ש גוסטאב היינמן.
גורן ,ת .)5116( .חיפה הערבית בתש"ח :עוצמת המאבק וממדי ההתמוטטות .קריית שדה בוקר :
מכון בן-גוריון לחקר ישראל ,הציונות ומורשת בן-גוריון.
האגף לתכנון אסטרטגי ומחקר ( .)5111שנתון סטטיסטי חיפה  .0222החברה לחוברות ,הסברה
ופרסום -עיריית חיפה .פרק דמוגרפיה .נדלה ( 15אוגוסט )5112 ,מהאתר:
http://www.haifa.muni.il/Haifa/municipality/Statistics/Pages/ShnatonStatistiNew.
aspx?x=68
האגף לתכנון אסטרטגי ומחקר ( .)5114שנתון סטטיסטי חיפה  .0253החברה לחוברות ,הסברה
ופרסום -עיריית חיפה .פרקים דמוגרפיה ,סדר ציבורי .נדלה ( 15אוגוסט )5112 ,מהאתר:
?http://www.haifa.muni.il/Haifa/municipality/Statistics/Pages/SnatonStatisti.aspx
x=43
האגף לתכנון אסטרטגי ומחקר ( .)5113פרופיל שכונתי -חיפה ,מאפיינים לפי אזורים .עיריית
חיפה .נדלה ( 55אוגוסט )5112 ,מהאתר:
http://www1.haifa.muni.il/spru/doc/Profile/y2008/Download/profileDL.pdf
האגף לתכנון אסטרטגי ומחקר ( .)5111פרופיל שכונתי -חיפה ,מאפיינים לפי אזורים .מזכיר
העיר ,המחלקה למחקר ומידע סטטיסטי עיריית חיפה .נדלה ( 55אוגוסט )5112 ,מהאתר:
http://www1.haifa.muni.il/spru/doc/Profile/y2008/Download/profileDL.pdf
וילנאי ,ז .)1936( .חיפה ,בעבר ובהווה .תל-אביב  :החברה העברית לחקירת א"י ועתיקותיה,
סניף חיפה
חרדים_חיפה ( .)5112בשורה לחרדים :מנהל מתנ"ס הדר פוטר .בחדרי חרדים .נדלה ( 31יולי,
 ,)5112מהאתר:
http://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?topic_id=1384229&forum_id=13528
יבלברג ,י .וקוממי ,י .)5112( .התחדשות שכונת הדר בחיפה -סיכום מחקר מלווה .מכון דו-עת.
נדלה ( 14ספטמבר )5112 ,מהאתר:
http://www.shahaff.com/webfiles/fck/files/%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95
%D7%AA%20%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA%20%D7%94%D7%93%D7%A8%20
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כהן ,ח .)5114( .רחוב מסדה ,חיפה -החצר האחרוית של מסדה .חי-פה .נדלה ( 31אוגוסט)5112 ,
מהאתרhttp://haipo.co.il/forum/item/14621 :
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ליפשיץ ,י )1941( .הדר הכרמל בהתפתחותה .בתוך ועד הדר הכרמל (עורך) .ועד הדר הכרמל לזכרו
של שמואל פבזנר .חיפה :חמו"ל .29-62
מבקר העירייה (" )5111שקמונה" -חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בחיפה בע"מ .דו"ח
מבקר העירייה .נדלה ( 2אוגוסט )5112 ,מהאתר:
http://www.haifa.muni.il/Docs/Documents/Documents/mevaker2001/a17.doc
מתנ"ס הדר חיפה (ח"ת) נדלה ( 31יוליף  )5112מהאתרhttp://www.hadarhaifa.org.il :
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פרוטוקול ישיבת מועצת עיריית חיפה ( .)5114פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 56
שהתקיימה ביום רביעי ג' בטבת תשס"ה ( .)12.15.5114נדלה ( 31יולי )5112 ,מהאתר:
http://www.haifa.muni.il/docs/documents/documents/protocols/protocol151204.doc

פרלמן ,ס .)5111( .בתי קפה ברחוב מסדה בחיפה .אנשים ישראל -המדריך לחברה הישראלית.
נדלה ( 31אוגוסט )5112 ,מהאתרhttp://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=30264 :
צ'רניבסקי ,א .)1941( .מימים ראשונים .בתוך ועד הדר הכרמל (עורך) .לזכרו של שמואל פבזנר.
חיפה :חמו"ל .24-27
קולודני ,ז .)5111( .רשימת אתרים לשימור בחיפה .עיריית חיפה ,מנהל ההנדסה ,המחלקה
לתכנון ארוך טווח ,חיפה.
שטרן ,ש .)1982( .הדר הכרמל .בתוך :בן-ארצי ,י .ושילר ,א( .עורכים) חיפה ואתריה .ירושלים:
אריאל (.515-512 )37-39
שטרן ,ש .)1989( .הדר הכרמל -מרכז החיים היהודיים בחיפה .בתוך :בן-ארצי ,י' ונאור ,מ'
(עורכים) :חיפה בהתפתחותה  .5058-5048יד יצחק בן צבי ,ירושלים ,עידן (.38-46 ,)75
שילה ,ש .)5118( .לא הוד ולא הדר .דה מרקר .נדלה ( 15אוגוסט )5112 ,מהאתר:
http://www.themarker.com/realestate/1.473341
שכונת הדר היא כור ההיתוך האמיתי ושיקומה הוא יעד אסטרטגי ( .)5113כנס "הדר הווה
עתיד" .נדלה ( 31יולי )5112 ,מהאתר:
http://haifahaifa.co.il/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%90-%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9A%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%99/%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9E-2

Wawrzyn, H. (2013). Nazis in the Holy Land 1933-1948. Walter de Gruyter. Retrieved
(August 27, 2015), from:
https://books.google.co.il/books?id=cZ7oBQAAQBAJ&pg=PA4&lpg=PA4&dq=%22karl+ruff%22
&++architect&source=bl&ots=zj6cPzvlyc&sig=ageTHLdW3q5euXHmUyxsJSQD138&hl=iw&sa=X
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רשימת ראיונות

35

שם המרואיין

תפקיד

תאריך

ברודר יעקב

ראש קהילת הדר ומנהל מתנ"ס הדר

15.8.5112

ברק שקמה

מנהלת "טבריה  "12לשעבר

11.8.5112

גלעד-שטיין יודפת

אדריכלית שיפוץ מבנה טבריה 12

11.8.5112

הדר ירון

מנהל "טבריה  "12לשעבר

( 52.8.5112 ,58.7.5112טלפון)

זיידל רונן

חבר לשעבר ב"פורום הדר" ,מתגורר צמוד 3.8.5112
למתנ"ס

ניר שי

מנהל "טבריה  "12הנוכחי

53.8.5112

פרטוש ענת

עו"ד ,חברה לשעבר ב"פורום הדר"

59.7.5112

פרידלנדר איל

אמן ,שותף במאבק נגד הריסת הבניין

3.8.5112

קיזלר איתן

שף ,בעליו של בית הקפה "קיזלר'ס"
שפעל בטבריה .12

6.8.5112

 35את הראיונות ניתן לקבל דרך פנייה לכותבת במייל . osnat.rotlevi1@gmail.com
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