
 כ־ של במחיר דונם חצי בן שטח לרכוש בהצעה
הס לפי הסרנה, בניית הוצאות דולר. 50,000

 של נוסף בסכום נאמדות לה, שנקבעו טנדרטים
האגודה מחברי כמה דולר. 100,000מ־ פחות לא
הצפון ובמחוז בחיפה חברים 400 אגב המונה —
 בהוצאות לעמוד העירייה, לדעת מסוגלים, —

חיפה של התחתית בעיר ״סדנה" תמורת כאלה
 להם כשיתברר ״יישארו״ הנרשמים מן וכמה —

 שהם במחירים רכישה היא ב״קבלה" שהכוונה
השוק! ממחירי גבוהים

 ניסיון אלא אינן האלה והתוכניות ההצעות כל
 הרעש את ולהשתיק הבריות, בעיני חול לזרות

 עד לפחות — סאליב ואדי רובע הריסת שהקימה
אמת כל אין לפיכך הקרובות. הבחירות אחרי

 אל העירייה של הכולל ליחסה נאמנה בבואה
 של וההיסטוריים הטיבעיים ואוצרותיה מיכמניה

 רצוף־הביל־ מיכתבו של לפריזמה מבעד העיר.
 ה״עוזר־ של השטח ואי־הכרת אי־הדיוקים בולים,
 ״י־ העירייה של והמתנכר הציני יחסה נשקף הובר"

 אפילו כולה. בעיר ושרידיו העבר שימור לנושא
 לנושא מתייחס כזה זוטר שפקיד הדבר עצם

 בעת חיפה של׳ בכינוייה ביותר והמדובר הכואב
 שמגלים וההתנשאות הזילזול על מעיד האחרונה,

 ״בואו אמרו כאילו תושביה. כלפי העיר ראשי
 יפי־ של וגחמנותם מטרדנותם עצמנו ונפטור
 על־ידי ולא עוזר־לדובר באמצעות הללו הנפש

 מתכנן או מהנדס־העיר של רצינית התייחסות
הפרוייקט."

דובר״העירייה למיכתב שצורפה סקיצה החלום:

 ושיפוץ שיקום ״תוכנית פיה שעל הדובר בטענת
 וזכתה האגודה ועד לפני הוצגה רובע־האמנים

לתמיכתו."
 לא הזה היום עצם שעד מאחר אדרבה,
 פנייה או תוכנית או הצעה שום התקבלה

 זה, בנושא העירייה מוסדות מאת בכתב
 אותו להעלות שלא האגודה ועד החליט
כזאת. כתובה פנייה תתקבל כן אם אלא לדיון,

הוו עם מזוהים או התומכים האנשים ולבסוף,
 מקום, כל2 מופיעים ואדייסאליב לשימור עד

שו ובפירסומים בתערוכות בסימפוזיונים, כולל
 שעה ובתאריהם. המלא בשמם ומגוונים, נים

 בפירסו־ להתייחם נוהגים עיריית־חיפה שדוברי
 האחראיים, בעיר" הארכיטקטים ל״טובי מיהם

 ושיקומו" ל״שימורו שלהם לתוכניתם לדיבריהם,
 אל־ שנדע הזמן הגיע לא האם סאליב. ואדי של

ידי שסמכו ארכיטקטים" ״טובי אותם מיהם נכון
 החורבן מלאכת כולל העירייה, פעולות על הם

 או ונדע! שמותיהם את פרסמו אדרבה, וההרס.
החו בחיפה השמורים הסודות מן" אחד עוד שזה

נוספת? ציבורית מביקורת ששת
□

 ארץ־ ללימודי מרצה ארצי, בן יוסי ד״ר תגובת
 וארי תולדות וחוקר חיפה באוניברסיטת ישראל
והתנשאות. זילזול סאליב:

והת עיריית־חיפה״ ״עוזר־דובר של תגובתו
 באשר עוזריו וחבר ראש־העירייה של נהגותם
הינם להנצחתו ליוזמה ובאשר סאליב לוואדי

 וההיסטוריות הגיאוגראפיות לעוברות ואשר
הרלבנטיות

̂  הטופוגראפי במובן עצמו, סאליב ואדי א.
 מיבנים ורק מכבר, זה נמחק — שלו וההיסטורי

 בגלל מחדש נחשף העמוק הגיא בו. נותרו מעטים
 מיושביו, מתפנה מיבנה כל של ורצוף שיטתי הרס

 והפקרתם הבניינים של מכוונת הזנחה ובשל
 התחיל ההרס ואבן. עץ רעפים, מרצפות, לגונבי
אלה. ימינו עצם עד ונמשך 60ה־ בשנות

ובניית שימור ל״שיקום, השטח אותר מאז ב.
מבנ חלק מרושע באופן נהרסו קריית־אמנים"

 השכונה. של היפות המדרגות וממערכות ייניה
פרי המצורפים, התצלומים מתוך שמתגלה כפי
 גרמה לטיילת או הדו־מסלולי לכביש התוואי צת
 מיבנים, וחלקי מיבנים שמונה של הריסתם את

 במצב שהיה קומות שלוש בן מיבנה ביניהם
 במידרון היו אלה בתים צילומים). מצויין(ראה

— הצפוניים. ובשוליו עצמו הוואדי
 כי לציבור מגלה אינו העירייה עוזר־דובר ג.

 דרך להיסלל עומדת הוואדי של המיזרחי מעברו
 גם ותהרוס הוואדי אפיק את שתחצה רחבה כניסה

העליונים. באגפיו הנותר את
 טובות, כוונות עצמה השיקום לתוכנית ד.
 להצלת סיכוי היה עוד אכן המקורי תיכנונה ובעת

באח שנעשתה הדרך פריצת ולההיאתה. השכונה
הת כל ללא וגס, ברוטאלי מעשה היתה רונה

 תילם. על הניצבים ובמיבנים הקיים בנוף חשבות
האסתטית וחסרת־הרגישות המגושמת גישתם על

בהרס ממשיך הטרקטור מימין: הגילוח. לאחר סאליב ואדי המציאות:

?07/7 ש שקום םאויב■ שר
 רוני עיריית־חיפה, עוזר״דובר תגובת

לווא ״רקוויאם תנעמי נ. של לכתבתו אדם,
).29.6.88 הזה, (העולם סאליב" די

 וטוב בשבועונכם, עליו לכתוב נושא שיש טוב
 אין בחיפה. לצעירים מנגינות לחבר סיבה שיש
 שחר אין אשכבה״. ל״טכס ולא לרקוויאם מקום

שבכתבה. להגזמות
 ולא בו", שנותרו מהמיבנים ״חלק גולח לא

 האופייני ל״ג׳ונגל־בטון בוואדי הקרקע הוכשרה
".70/80ה־ לשנות
חלקם, רק ולא המיבנים כל פרח. עורבא הכל

 ישנים מיבני־אבן דווקא אלא מיבני־בטון, לא
 של תהליך עתה ממש עוברים העתיקה, יפו בנוסח
ושימור. שיקום

 חיפה, עיריית ראש גוראל, אריה של הכוונה
 סאליב, בוואדי ואומנות אמנים קריית הקמת היא
 בוואדי שנותרו המיבנים תשתית על שמירה תוך

ושימורם.
עניין: של ולגופו

 תוכנית של העיקרית ומטרתה מהותה )1(
 הארכיטקטים טובי על־ידי שהוכנה העירייה

 אחרי סאליב. ואדי של ושיקומו שימורו היא בעיר,
 שעבר שהזמן הבתים, והרס הזנחה של רבות שנים

 לחלוטין 1980ב־ הופסק אותותיו, בהם נתן
השימור. תהליך והחל זה, תהליך

 הרובע הוא שימור של כזו לתוכנית דגם )2(
 אשר ישנים, בתים נוצלו שם בירושלים, היהודי
 בתים וחידוש. לשיפוץ זאת, מאפשר עדיין מצבם
 חדשים, בתים נבנו ובמקומם נהרסו אחרים רבים
הסיגנון. שמירת תוך
 הצעדים ננקטו השימור, פעולות במיסגרת )3(

סאליב: ואדי לגבי הבאים
 התמקדות תוך המיבנים, איכות סקר בוצע (א)

 ארכיטקטוניים, אסתטיים, סטאטיים, בהיבטים
וכד׳. דתיים היסטוריים,

ומיתחמיס מיבנים הוגדרו הנ״ל הסקר לאור (ב)

 התיכנון פעולות להמשך ראשון כבסיס לשימור,
מאידך. ההריסה פעולות ולעצירת מחד,
 על־ידי השטח של משותף בתיכנון הוחל (ג)

להב במטרה ומינהל־מקרקעי־ישראל, העירייה
 מפורט תיכנון בוצע ראשון ובשלב שימורו, טיח
 שבו דונם, 55 של שטח על הוואדי, שולי של

 ולא שכמעט בניינים של שלמה ריקמה נותרה
 המוגדר האיזור וזהו ההריסה, מפעולות נפגעה

 לאישור זכתה כבר זו (תוכנית האמנים" כ״רובע
 והחנויות הגלריות ירוכזו ושם התיכנון) מוסרות

ייחודי. אופי בעלי
 של הריסה להליכי ברורות הנחיות נקבעו (ד)

 חברת חייבות לפיהם העיר), בוואדי(ובכל מיבנים
 זה דבר הריסה. לכל היתר לקבל ועמידר נה1שיקמ

ייפגע. לא לשימור שהוגדר מיבנה כל כי מבטיח
 עתה, מתבצעת שסלילתה לדרך בהתייחס )4(

 כי לציין יש הרובע, בפיתוח ראשון שלב המהווה
מט האמנים. רובע בתוכנית מרכיב מהווה היא
 תת־קר־ לחניון ברכב גישה בעתיר לאפשר רתה
שה בתחום תוכננה והתווייתה הרובע שבלב קעי
התוכנית. הכנת בזמן ממיבנים כבר פנוי יה

 אינם והמיבנים הקרקע כי להזכיר ראוי )5(
 למינ־ ברובם שייכים אלא חיפה, עיריית בבעלות

 להקים היוזמה אף־על־פי־כן, הל־מקרקעי־ישראל.
העירייה. של היא אמנים, קריית במקום

הוצ האמנים רובע ושיפוץ שיקום תוכנית )6(
 בחיפה, והפסלים הציירים אגורת ועד לפני גה

בא נרשמו האגודה מחברי 47 לתמיכתו. וזכתה
המתוכנן. ברובע סדנות לקבלת גודה

 כשההרס נשמע לא שקולם אגשים שיש חבל
 עתה, ועזוב. שומם עמד וכשהווארי בעיצומו היה

והופ מתעוררים הם השיפוץ, במלאכת משהוחל
פיה. על הקערה את כים

 אלא מחיר", ״משלמת שאינה רק לא חיפה,
 שתהיה ויפה, מיוחדת לפינת־חמד תזכה שהיא

ארצי. בקנה־מידה אטרקציה
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שקרים. של מגונה מסכת זך: נתן תגובת

 הוא ואפילו דובר, של שתפקידו ירעתי כה עד
 נמצאנו בחיפה בשכר. לדבר הוא עוזר־דובר, רק

 מיכתבו בשכר. לשקר גם כולל שתפקידו למדים
 הוא גוראל ראש־העירייה של דוברו עוזר של

 כאילו מבוגרים לאנשים המתייחס מחפיר מיסמך
 כל את בזה מזמין אני אידיוטים. של ציבור היו

 שם ולראות סאליב בוואדי לבקר — המעוניין
 בימים המתבצע והשימור" השיקום ״תהליך את

 על־ שהוכנה התוכנית על־פ־ הדרו במלוא אלה
 מתוך אבל בעיר״... הארכיטקטים ״טובי ידי

 וזאת זאת. בכל האמת, מבצבצת בליל־השקרים
 הצעדים על מדבר שעוזר־הדובר במקום דווקא
ומיתחמים מיבנים ״הוגדרו ננקטו: שכבר

 התיכנון פעולת להמשך ראשון כבסיס לשימור,
 מאידך." ההריסה פעולות ולעצירת מחד,

נ״ז>. — שלי (ההדגשה
וה האמנים ועד הצליח בכך רק אילו אכן,
 ב״עצירת רק כלומר, סאליב, ואדי לשימור יוצרים

 הצלחה גם שכרו. זה והיה ההריסה,״ פעולות
 הזעקה לולא מתאפשרת היתה לא זו חלקית

 של פעולתם בעיקבות כולה בארץ שקמה הגדולה
 נהיה אל — וכן החיפאים, הבולדוזרים ביריוני

 שמועדן העירוניות הבחירות לולא — תמימים
 שראש־העירייה כולנו נקווה הבה ובא. ממשמש

 האטימות על כבד מחיר לשלם ייאלץ חיפה של
 מחדליו שאר כל ועל סאליב ואדי בנושא שהפגין
ספור. מני הרבים

חו כרמל, אלכס פרופסור ההיסטוריון תגובת
 בארץ״ הטמפלרים והתיישבות חיפה תולדות קר

 ארץ־ישראל לחקר שןמאכר מכון וראש ישראל
 בכייה חיפה: אוניברסיטת שליד 19ה־ במאה

לדורות.
האו ההיסטוריים האתרים במיעוט בהתחשב

 2000 כבן שהוא (יישוב בחיפה ששרדו תנטיים
לדו בכייה סאליב ואדי חורבן־הרס מהווה שנה!),

 לכך קוראים העירייה פקידי אם גם — רות
 ״שיקום" הוא לאין־ערוך חמור ואולם, ״שיקום״.

 בחיפה, הגרמנית המושבה על עתה המאיים דומה
בכ בארץ הארכיטקטוניות החמדה משכיות אחת
י ללה.

 שליוותה הציבורית הסערה כי לקוות רק ניתן
לפחות תמנע סאליב ואדי של מסע־ההלוויה את

26 ——^

 הגרמנית המושבה שלמות על הגולל סתימת את
 מגידרה יוצאת היתה בעולם בת־תרבות עיר שכל
לטפחה. כדי

בחיפה הוקמו לא ירושלים שחומות מזל אכן,
□

הציי אגורת ועד חבר קניספל, גרשון תגובת
 הוועדה ויושב־ראש ובצפון בחיפה והפסלים רים

יהיה! ולא יקום לא שלו: המתמדת
 עיריית־חי־ עוזר־דובר של במיכתבו 6 לסעיף

פה:
 הצפון במחוז והפסלים הציירים אגודת ועד
״שי בתוכנית תמיכתו את הביע לא מעולם

 ממיכתבו (אגב, האמנים" רובע ושיפוץ קום
 היה שבמקום הרושם להתקבל עלול הדובר של

ושי ל״שיקום עתה הזקוק רובע־אמנים אי־פעם
 היה זה נושא ורעות־רוח!). הבל דבר זה והרי פוץ״
 כוונות על השמועות נפוצו מאז במחלוקת שנוי

העירייה.
והפ הציירים אגודת של הכללית באסיפה

 רוב הצביע ,26.4.88ב־ בחיפה שהתקיימה סלים,
 העירונית התוכנית נושא את להסיר המשתתפים

 חדש ועד נבחר גם אסיפה באותה היום. סדר מעל
 הקוס־ השיפוץ לתוכנית מתנגדים חבריו שמרבית

 תוכנית כל כי לזכור יש ההרוס. הרובע של מטי
מת אינה ״קריית־אמנים" להקמת העירייה

 בשולי דונם 55 של לשטח אלא ייחסת
דונם! 500כ־ שהוא שיטחו מתוך הוואדי

 שנושא מפורשות לעירייה הודיע החדש הוועד
ער דיירים לפנות וההצעה הוואדי של שיקומו

 כתחליף ראש־העירייה הציע שאותו מבניין ביים
 עוד מתאים שאינו שאנאל על־שם לבית־האמנים

 עוד כל יהיה, ולא יקום לא זה כל — לייעודו
והפסלים. הזעירים באגודת תלוי הדבר

 הסתירה את להבין יש כיצד זה: בהקשר אגב,
כש מיבנה לאגודה להעביר העירייה הצעת שבין
 ״הקרקע כי )5 מדגיש(סעיף עצמו העירייה דובר

 עיני את חיפה״. עיריית בבעלות אינם והמיבנים
לאחז? פה מנסים מי

 מחברי 47״ כי עוזר־הרובר או הדובר טענת
 ברובע סדנות לקבלת באגודה נרשמו האגודה

 מי באחיזת־ע־ניים. דומה תרגיל היא המתוכנן,״
 עיריית־ האם ״מקבל״?! ומי סדנות כאן ״מחלק"

בבע שאינם ומיגרשים מיבנים מחלקת חיפה
אלא ב״קבלה" אינו המדובר זאת: וגם לותה?


