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DiNnsר1אים"בלילות

הרחובבקצהנדלקאורעוד

הגיעו"חדשיםדיירים
בפעםכעתמאזוהתרוקנהננטשההמזרחים,התקוממותעםהישראליתבתודעהשנצרבההחיפאיתהשכונהסאליב,ואדי

עתידה?אתמחדשלכתובתצליחהיאהאםחדשמגוריםפרויקטבהלהתאכלסהחלעשוריםזההראשונה
כהןעדי

ש־שלהפיתוליםבמעלהציוריתגגדירתך"־׳•

כונת

$TS1$שכונת$TS1$

$DN2$שכונת$DN2$עשורזהמתגוררבחיפהסאליבואדי

מ־סיוריםומדריךאקדמאישוורצמן,עופר

קומי,

$TS1$,מקומי$TS1$

$DN2$,מקומי$DN2$משפחותשלושרקילדיהם.ושניזוגובתעם

מפריים־ונהנותמלבדםבמקוםמתגוררותנוספות

לוקיישן
$TS1$מפרייםלוקיישן$TS1$

$DN2$מפרייםלוקיישן$DN2$תלפיותשוקביןהרכבת,בקרבתחיפאי

בשכונהגרשאנישניםעשר"כברהתחתית.לעיר

לה־יכולאניחניה.בעייתבלישכנים,בליריקה;
סתובב

$TS1$להסתובב$TS1$
$DN2$להסתובב$DN2$מספרשיראה",אחדאףואיןבמרפסתעירום

רחובותביןפוסעיםבעודנוהמשועשע,שוורצמן

בכבדותמתנשמיםהשכונה,שלהמפותליםהאבן

פלס־בקבוקימעלומדלגיםהתלולות,בעליותיה

טיק

$TS1$פלסטיק$TS1$

$DN2$פלסטיק$DN2$לשניםתזכורתברחובותיההפזוריםושקיות
הזנחה.שלארוכות

רכשאז,2009בשלהישוורצמןהגיעהשכונהאל

חדרים,בןומוזנחנטושהרוס,ביתשקלאלףב-005

שאותההשכונה,ילידשוורצמן,מ"ר.150שלשטחעל

לוואדיבשיבהראה,11בןבהיותומשפחתועםעזב

בהי־בעיקראךהילדות,לנוףנוסטלגיתחזרהסאליב

רה

$TS1$בהירה$TS1$

$DN2$בהירה$DN2$כימספרהואלרכבת".הקרבה"בשלנוחות,מטעמי

לאוגםחלונות,אודלתותרצפה,כלוםפההיה"לא

טו־עשרותזהפהשהיהמהכלכשהגענו,והשמל.מים

נות

$TS1$טונות$TS1$

$DN2$טונות$DN2$כאן.שהתגוררועכברושיםומאותיוניםצואתשל

עליהשהצטברמעובש,אכולההיתההתקרהאפילו
ריק".עמדשהביתשנה50במשך

מדברישעולההסלידהמעוררתתמונהאותה

ואדישלבנוףזרהאולביתובלעדיתאינהשוורצמן

שממההשכונהנותרההאחרונותהשניםב-06סאליב.

העירבלבהנעוצהמאדם,וריקהמוזנחתאורבנית,

אבסורדיניגודתוךזאת,בישראל.בגודלההשלישית

בכללתאוצהשצברווההתחדשות,הפיתוחלמגמות

הגלוםהרבהפוטנציאלוחרףאלה,בשניםהארץקצוות

ההיסטוריה.עטוריבקירותיה

התעו־סימניכינדמההאחרוניםבשבועותואולם

ררות

$TS1$התעוררות$TS1$

$DN2$התעוררות$DN2$ראשוןאכלוסעםהשכונהאתפוקדיםראשונים
הבנייהמפרויקט,באחדעשורים,שישהזהבתחומה

במ־פתאוםרואים"בלילותבה.המקודמיםהחדשים

בנים

$TS1$במבנים$TS1$

$DN2$במבנים$DN2$הרשיםדייריםשנדלקים.אורותהרחובשבקצה

המרע־התנועהעלשוורצמןמספרלהגיע",מתחילים

ננת

$TS1$המרעננת$TS1$

$DN2$המרעננת$DN2$,חד־בנייניםמקבץשללעברםומצביעבשכונה

שים

$TS1$חדשים$TS1$

$DN2$חדשים$DN2$סאליב.ואדישלהמזרחיבחלקהפיגומיםעטופים

רעועים.בתיםקומץמעלחגהמנופיםשורתלצדם,

בה־כךעללילספררץשליהבןקורה,שזהפעם"כל

תרגשות,

$TS1$,בהתרגשות$TS1$

$DN2$,בהתרגשות$DN2$:לחיים׳".מתעוררת׳השכונהומודיע

עבדהלאצדקנוהשלהשיטה

בתוכהמגלמתסאליבואדישלהמאוחרתתחייתה

לד׳פרייםנתפשהאזור"כיוםרבות.משמעויות

אומרתהמצב",היהלאממשזהבעבראבלקיישן׳,

שהובילהעריםומתכננתאדריכליתלדיון,חווהד"ר
העי־מטעםבשכונההעירוניותהשימורתוכניותאת

רייה

$TS1$העירייה$TS1$

$DN2$העירייה$DN2$בדומהה-0002.שנותראשיתעדה-08משנות"

המדינהקוםלאחרנעזבהסאליבואדיהתחתית,לעיר

שהמדינהעוליםרקהיובהלגורשהגיעמיוהוזנחה.

אחרת".ברירהלהםהיתהשלאכאלהאויישבה,

החיפאיתהשכונהשלשמהנקשרהשנים,ברבות

מזרחיםחברתייםפעיליםשהובילואלימותבמהומות

ומוזנחתענייהשכונהזוהיתההעת,באותהב-9591.

לא־המדינהיישבהשאותםאפריקה,מצפוןעוליםשל
חר

$TS1$לאחר$TS1$
$DN2$לאחר$DN2$השכונהבתיהתרוקנואזהעצמאותיוםמלחמת

שניםמגבולותיה.ברחואושגורשוהערבים,מיושביה

ואפ־קיפוחעלהתושביםמצדהתקוממותשלארוכות

ליה
$TS1$ואפליה$TS1$

$DN2$ואפליה$DN2$אלימיםועימותיםמהומותלכדיאזהתנקזועדתית
וטי־השכונהרחובותאתשחרכוישראל,משטרתמול

לטלו

$TS1$וטילטלו$TS1$

$DN2$וטילטלו$DN2$לדורות.הישראליתהחברהאת
התו־פינויעלהמדינההחליטההמאורעות,לאחר

שבים

$TS1$התושבים$TS1$

$DN2$התושבים$DN2$שהקימהשיכוניםלמבניוהעברתםמהשכונה

בסוףעזבוהתושביםמרביתהחיפאי.החוףקולאורך
ה-07,שנותסוףעדבהנותרובודדיםאךה-05,שנות
הש־אתפקדאלהבשניםומשפחתו.שוורצמןביניהם

כונה

$TS1$השכונה$TS1$

$DN2$השכונה$DN2$והריס־הנטושיםהבנייניםאטימתשלמואץהליך

תם,

$TS1$,והריסתם$TS1$

$DN2$,והריסתם$DN2$במטרהחיפהועירייתשקמונהחברתניצחושעליו

לפיתוחשהחלומותאלאלפיתוח.הקרקעאתלהכשיר

האט־רובעהיתהביניהןהבולטתאור.ראוולאנערמו

גיבשהשאותהבהיפה,הראשונההשימורתוכניתנים

לכפרהשכונהאתלהפוךבמטרהה-08בשנותהעירייה

הייחודיים.ערכיהאתוינציחשיחגוגתוסס,אמנים

השוקכשלרקעעלנרקםהאמניםרובע"רעיון

יזמיםשלהאמונהחוסרובבסיסובשכונה,שהתקיים

היהשלאוהעובדההמקום,שלבפוטנציאלומשקיעים

מת־סוויטאת,עורווהמסבירפיתוחה",אתשיניעמי

כנן

$TS1$מתכנן$TS1$

$DN2$מתכנן$DN2$בגללהיפה.בעירייתהשימורבוועדתוחברערים"
עםבמקומותענייןלגלותהראשוניםלרובהםשאמנים

המהיריםובזכותוארכיטקטוניים,היסטורייםערכים

שהחלוציותהאמינוחיפהבעירייתבשכונההזולים
כש־ביפושקרהשמהקיוולמעשה,משם.בהכרחתבוא

יונה

$TS1$כשיונה$TS1$

$DN2$כשיונה$DN2$,עירייתראשלשעבריהב

שלהפוליטיות"ההנהגותחיפה:
לסבוליכלולאוה-07ה-06שנות

בוואדיהמרדשהשאירהכתםאת

למחוקהחליטוולכןסאליב,
ללאזאתעשוהםאליו.זכרכל
רצףותוךהארוך,לטווחחשיבה
החומרמאי־הבנתשנבעושגיאות

השכונה"שלוהערכיםהאנושי
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תנו־ייצרושהאמניםסאליב;בוואדיגםיקרהה-06נות

עה

$TS1$תנועה$TS1$

$DN2$תנועה$DN2$רבותעינייםהמקום".בפיתוחוענייןלאמוןויביאו

רשותהוציאהבסיסהועלהזאת,לתוכניתאזנישאו

בש־המגרשיםלרכישתמכרזיםשורתישראלמקרקעי

כונה.

$TS1$.בשכונה$TS1$

$DN2$.בשכונה$DN2$נקברה.והתוכניתלגשת,מיהרולאהיזמיםואולם
המועטותהבנייהוזכויותהנמוךהקרקעערך"בשל

מס־היהלאסאליבואדישלהפיתוחלשימור,בבנייה

פיק

$TS1$מספיק$TS1$

$DN2$מספיק$DN2$בנוהשהצליחורעיונותאותםכלכלית.אטרקטיבי

שלמרותוהרילו־יון.מסבירהבחיפה",כשלווביפוצדק

בעשורהתחתיתהעירבאיזורנכסיםבמחיריהעלייה

מע־ניכרפערמשמריםבחיפההדיורמחיריהאחרון,

רכי

$TS1$מערכי$TS1$

$DN2$מערכי$DN2$מדלן,אתרנתוניפיעלהארץ.עריביתרהנדל"ן
200היהב-9002באזורממוצעתהדריםדירתמחיר

שקלאלף500ביןנעכיוםומחירהופחות,שקלאלף
לדירותהארצילממוצעמתחתהרבהשקללמיליון

שלשלתפישתהאלאשקל.מיליון6-1.5.חדרים,

הכ־ההיתכנותביצירתהעירייהכישלוןמלבדלו־יון,

לכלית
$TS1$הכלכלית$TS1$

$DN2$הכלכלית$DN2$,הוסיפואףתכנוניותשגיאותשורתבשכונה

המ־בית"מבנהבעיקרן,השנים;לאורךבערכהלירידה

שפט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$לחלוטיןשחסמהבצורההשכונה,בפאתישהוקם
למובלעת".השכונהאתוהפכההוואדי,מורדותאת

מאוחרתהתעוררות

יהביונהשלכהונתובתקופתהקודם,העשורבתחילת

ואדישלהפיתוחתוכניותשבוחיפה,עירייתכראש

כח־בעיניינתפשהשכונה"שיקוםהשולחן.אלסאליב

לק
$TS1$כחלק$TS1$

$DN2$כחלק$DN2$בניגודכולה.התהתיתהעירשלהפיתוחמפרויקט

בראששמתיהדשות,שכונותלפתחשרצולקודמי,

הישנותהשכונותשלוהפיתוחהשיקוםאתמעייני

תפסשהאזור"ברגעיהב.אומרחיפה",שלהפועםהלב

עלו,סאליבבוואדיהנדל"נייםהערכיםגםתהודה,
והביקושהעירייהבכוונותאמוןיותרהיהליזמים

ה-06שנותשלהפוליטיותההנהגותלדבריו,עלה".

והכ־סאליבבוואדיהמרדאתלסבוליכלולאוה-07

תם

$TS1$והכתם$TS1$

$DN2$והכתם$DN2$,הםאליו.זכרכללמחוקהחליטוולכןשהשאיר"

שגיאותרצףותוךהארוך,לטווחחשיבהללאזאתעשו

האנושיהחומראי־הבנתשלותכנוניותסוציולוגיות

העירפיתוחמלבדיהב.אומרהשכונה",שלוהערכים

שתיכהונתותוםערביהבהניחהסמוכה,התחתית

עי־פארקהראשונה,סאליב:בוואדינוספותדרךאבני

רוני

$TS1$עירוני$TS1$

$DN2$עירוני$DN2$שיקוםוהשנייה,;2015בסוףבהשנחנךוירוקקטן
ביתבמבנהמודרניאמנויותמשכןהפירמידה,מרכז

ב-8102.שנהנוהשכונה,שלהנטושהספר

ב-2991,כברהאמניםנכנסוהפירמידהלכותלי

הציירשלצבעוניותיצירותעשרותמפוזרותבחלל

שהיהמהשלהלבניםקירותיועלשעונותיציב,יהודה

ריחהעליונות,בקומותהאזורי.הספרביתכניסתפעם

יהבסטודיו.וחדריקטנותמגלריותנודףצבעשלחזק

מיליון12הושקעוותחזוקתוהבנייןבשיקוםכימעיד
לרלוונ־הזההמקוםאתהפכנואמנות"באמצעותשקל.
טי

$TS1$לרלוונטי$TS1$
$DN2$לרלוונטי$DN2$אליו",באיםשאנשיםומשמעות,צבעעםלמקום
אלמוני.להישארשביקשאמןמכריז

קוסמטייםפתרונותהןאלהיוזמותכיטענורבים

הריסותיה.בתוךהנבלעיםהחבוטה,לשכונהויקרים

מצטיירותהמאוחרת,התעוררותהרקעעלשכיום,אלא

והפיכתהמפיתוחהאינטגרליכחלקדווקאהיוזמות

החשוביםהמרכיבים"אחדליזמים.משיכהלמוקד

היזמיםהעירייה,שלכוחותשילובהואשכונהבפיתוח

קבוצתמנכ"לג׳יני,שמעוןמסבירבמקום",והאנשים

בש־מגוריםפרויקטיחמישהעלהאמונהארט,גולדן

כונה.

$TS1$.בשכונה$TS1$

$DN2$.בשכונה$DN2$כשרקשהתחילוהעירוני,הפארקעל"העבודות

2013ב-2לכאןהגענו הפעולהלשיתוףמוחשיביטויהיויה ,3, 
אתשרואיםחשובהאמירהבהםהיתהעבורנו,הזה.

אותו".ולפתחלבואהזמןוזההמקוםשלהפוטנציאל

למ־בנייההמקדםירושלמייזםפמיני,אהודגם
גורים

$TS1$למגורים$TS1$
$DN2$למגורים$DN2$מול"אלכימעידבשכונה,מגרשים11פניעל

לראותהתרגלושאותובמקום,החיפאיתהסקפטיות

למ־גדולהחשיבותהיתהמטופל,ולאחשוךכמוזנה,

עטפת

$TS1$למעטפת$TS1$

$DN2$למעטפת$DN2$בשכונהסיפקהשהעירייההציבוריתוהתשתית

בסיסיותשתשתיותאףכולה".התחתיתהעירובאזור

וגניחינוךמוסדותהקמתאוראויה,ניקוזמערכתכמו

כשיגיעו"הרימודאג;אינופמינימתעכבות,ילדים

פתרונות".יהיואלהלכלארנונה,וישלמוהתושבים,

ממבנישנייםשלבנייתםאתפמינימסייםאלהבימים

הכו־לשימור,בנייניםבשכונהמקיםשהואהמגורים

ללים

$TS1$הכוללים$TS1$

$DN2$הכוללים$DN2$252.3-1שלבמחירברובן,קטנותדיור,יחידות

לדבריו,האחרונה.בשנהנמכרו22מתוכן,שקל.מיליון
אתלחיפאיםמחזירהסאליבבוואדישרואים"התנועה

הדייריםשיבואושאחריספקליאיןבשכונה.הביטחון

והמסחר".החנויותהקפה,בתיגםיגיעוהראשונים,

כמוסאליב,לוואדיהחזוןארט,גולדןקבוצתעבור

בהארלםליםמעברכברונהרץנרקםגורלה,גם
הפשעשכונתושיקוםפיתוחמיוחסשם,יורק.שבניו

ואדיכמו"הארלם,ארטימוס.הקבוצה,שלהאםלחברה

וענייהמוזנחתשכונהבעברההיאגםהיתהסאליב,

סכינאותפשע,סצנתפרחהשבהגרועה,תדמיתעם

בש־אותה.לפתחאפשראיךראהלאאהדאףוזנות.

תי

$TS1$בשתי$TS1$

$DN2$בשתי$DN2$בעיקרשנבעהשבהה,פוטנציאלזיהינוהשכונות

תעסוקהלמקומותוהקרבהשלהן,והנגישותמהמיקום

שכונהששיקוםהבנו"בהארלםג׳יני.אמרואקדמיה",

שלממסהרקאלאאחד,מבנייןלהתקייםיכוללא

בחיפהסאליבואדישכונתאסטרטגימיקום

בית

המשפטתחתיתעיר

GD

,%

•שוק
הפשפשים

הדרשכונת

GD
שוק
תלפיות

;pma

בשכונההחדשיםבפרויקטיםשנרכשודירות

שקלמיליוןב-20192.1בדצמברנמכרהחדרים
שקלמיליוןב-20186.1בדצמברנמכרהחדרים
שקלמיליוןב-20192.2בפברוארנמכרהחדרים

גולדןקבוצתמנכ"לג׳יני,שמעון
גםסאליב,ואדי"כמוארס:

מוזנחתשכונההיתההארלם

אחדואףגרועהתדמיתעם

לפתחאפשראיךראהלא
השכונותבשתיואולםאותה.

שנובעהשבחה,פוטנציאליש

והקרבהשלהן,מהמיקום
ואקדמיה"תעסוקהלמקומות

אוכלוסייהשלותחלופהתמהילושלותושביםבנייה
להשכרה".דיורשלמשילובשמתאפשרמה

מנותקיםהחדשים"הבניינים
המקום"שלומההיסטוריהמהזהות

הקבוצהשלהדגלפרויקטהתגבשזו,הבנהבסיסעל
הרא־הבנייןדירות.198בןמגוריםמתחםבשכונה

שון

$TS1$הראשון$TS1$

$DN2$הראשון$DN2$,מו־האחרון,באוקטוברההלשאכלוסובפרויקט

להשכרה.כולוומיוערהררים3-2מדירותברובורכב
הראשונית;התנועהאתלייצרלנואיפשרה"ההשכרה

שיבואומשקיעיםלמכירה,שיווקעםשכשנצאכך

למרותלדבריו,ג׳יני.מסבירקיים",משהוכבריראו

מתקשההמדינהההשכרה,שוקבפיתוחבשטחהצורך
מתקיימיםשבהןהקרקעות"מעטותאותו:להפרות
יותרזולקרקעערךכמוהשכרה,לפרויקט,התנאים

החוקלתפישתו,מותאמת".עיר(בניין)תוכניתותב"ע

תחוםעלולהקללייעלשנועדהון,השקעותלעידוד

"מצדעליהם.הקשהרקהיזמים,עבורלהשכרההדיור

השכרה;פרויקטילבנייתתמריציםיצרההמדינהאחד,

אחריהפרויקטיםאתלמכוריזמיםמעודדתשני,ומצד

פחתמשיעורנהנההיזםהחוק,פיעלבודדות.שנים

שניםחמשאחרימופחתממסוגםהדירות,שלמועט

כמובנוסף,עבורו.לכדאיתהמכירהאתשהופךמה

ההקמהבשלבכךממע"ט,פטורהלמגוריםששכירות
היאהמשמעותממע"מ,תשומותעללהזדכותניתןלא

אלה".פרויקטיםבבניית17%שלהתייקרות

דירותמ-03יותראוכלסוהשיווקמתחילת

להתגוררשהגיעוהחלוציםבפרויקט.להשכרה

בשםאלאפטריוטיות,בשםבאולאבשכונהעתה

מעידלמשל,כךבלובי.והקונסיירז׳הלוקיישן

לשכונהשעברמהמרכז,צעירדיןעורךגמר,אורי

אבלכן,לפניהאזוראתהכרתי"לאזוגו:בתעם

דומהבמהירזאת,עםטוב.שםלושאיןהבנתי

רעועותחזיתותעםבכרמל,מתפוררותלדירות

עםחדשהדירהלשכוריכולנורקובה,ותשתית

מהמשרד".הליכהבמרהק24/7שמירה

הב־תנופתגםכמובשכונה,שזורםהחדשהדם

נייה

$TS1$הבנייה$TS1$

$DN2$הבנייה$DN2$,מעטבלאגםאךבברכה,מתקבליםבגבולותיה

עלצער"אכולהואכימספרלמשל,יהבביקורת.
ההיסטורייםמהבנייניםרביםבשכונהנשארושלא

"הבנייניםיותר.ביקורתילעומתו,סוויטאת,שלה".

שמנותקתעירוניתהתחדשותמשקפיםהחדשים
מהמר־ומתעלמתהמקום,שלומהזהותמההיסטוריה

חב

$TS1$מהמרחב$TS1$

$DN2$מהמרחב$DN2$סאליבבוואדיג׳נטריפיקציהשלו.הארכיטקטוני

הבנייהאבלאנשים,שםאיןכימתאפשרתלאאולי

אתתואמיםאינםבשכונהשיצרווהתמהילהחדשה

בעיקרשבנוייםהאזור,אתשמאפייניםהשוקכוחות
ערבית".מאוכלוסייה

לתפישהמנוגדתהחדשה"הבנייהלדיון,עבור
היתר.להםנתנואיךמבינהלאואניכנכונה,שראינו

כאןויוצרתהשכונהאופיאתמשנההזאתהבנייה
השכונהזאת,עםשלנו.השיקוםמתוכניתאחרמשהו

בסוףאוליאזהיום,עדהשתקמהלאממילאהזאת

משהו".פהיקרהעוד
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