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 הקדמה

 

 .עומד בחזיתו של מגרש גדול וריק 48שיבת ציון ' בניין האבן ברח

 

 .עמדו על המגרש בנייני מגורים נוספים שהשלימו את המרקם על צלע הגבעה 2000עד סביבות שנת 

 

לצורך כך יושרה הקרקע ונבנה קיר הדיפון  , חדש על המגרש פרוייקטנהרסו הבניינים ותוכנן  2000-בתחילת שנות ה

 .בעיריההבניינים שנהרסו תועדו בסקרי שימור הנמצאים במחלקת השימור . הגבוה

 

 .אדריכלי וסטטוטורי הקשור במגרש זה לצורך תכנון חדש, תיעוד מקדים זה מטרתו לרכז את החומר ההיסטורי

 

עם התעוררות האזור מסתמנת הזדמנות  , בשנים אלו. עברה תקופות קשות במהלך ההיסטוריה סאליבשכונת ואדי 

 .הקיים המירקםלהפיח בה רוח חיים תוך שמירה על , מיוחדת לשקם את השכונה המיוחדת הזו

 

 

 

 

 כללי.  1

 הקדמה 1.1
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 תקציר

העיר מוקפת החומה   19-בסוף המאה ה". דידה'אלגחיפה "רחוב שיבת ציון גבל בעבר הרחוק בחומות העיר העתיקה 

היא אחת מהשכונות   סאליבשכונת ואדי . החומה נהרסה ובאבניה נבנו בתים חדשים. החלה להתרחב אל מחוץ לחומות

 .  שנבנו בתקופה זו ואכלסה תושבים מוסלמים

 

 .הבניין הקיים על המגרש ניצב מול תוואי החומה ויתכן שהיה בין המבנים הראשונים שנבנו

 

לאחר המלחמה שוכנו במבנים הנטושים עולים חדשים  . את תושביה המוסלמים עד מלחמת השחרור איכלסההשכונה 

 .פונו התושבים לדיור חלופי ושבעקבתם 1959 -שפרצו ב" סאליבואדי  ארועי"שנים עד  10-ממרוקו לכ

 

שמטרתה להגדיר את עקרונות התכנון על מנת לשקם ולהשלים את המרקם  , 1826/חפ, לשכונה ע"תבהוכנה  1986בשנת 

  3מבנה מגורים בן . בשנה זו היו קיימים על המגרש מבנים נוספים שהוגדרו לשימור. שנהרס ונפגע עם השנים

כשהגישה אליו  ( 19חלקה )על צלע ההר , ובניין מאחור, (23חלקה )50בשיבת ציון , קומות משמאל לבניין הקיים

 .בניין האבן הקיים הוגדר לשימור ללא תוספות בניה.  דרך שני גרמי המדרגות המטפסים במעלה הגבעה

 

בתכנון האדריכלים דינה אמר ואברהם   פרוייקטחברת הבניה אשל הירדן תכננה לבנות במגרש  2000-בתחילת שנות ה

לצורך הקמת  . למעט בניין האבן הקיים, תועדו והותרו להריסה, במסגרת התכנון נבחנו הבניינים. קוריאל

 –חדשה  ע"תבעם הריסת הבניינים תוכננה לחלק מהמגרש . יושרה הקרקע ונבנה קיר תומך מבטון הפרוייקט

זו הוא תוספת בניה של קומה אחת מעל   ע"בתבאחד השינויים שהוגדרו . ה המגדירה זכויות בניה חדשות/1826/חפ

 (.1826/חפ ע"בתבבניגוד לשימור המבנה כולו )הבניין הקיים והגדרת החזית לשימור 

 

 .לא יצא לפועל מסיבות כלכליות והמגרש נשאר כך עד היום הפרוייקט

 .חדש המשלב מסחר ומגורים פרוייקטבימים אלו מתוכנן על המגרש 

 

חללים עם קמרונות הפתוחים לרחוב בפתח גדול ובמרכז   6מכיל . הבניין הקיים במגרש דומה לבניין מסחרי אופייני

 .הבניין מעבר פתוח לחצר האחורית

החזיתות נשמרו לרבות פרטי האבן וניתנות לשחזור אך החזית האחורית נהרסה ויחד איתה חלק מהחזית הדרום  3

 .מזרחית וחלק מקמרונות החללים הפנימיים

לא ניתן לשחזר את החלקים ההרוסים של המבנה   85ומוצגים בעמוד  1999-2002על פי סקרים הנדסיים שנעשו בשנים 

 ...".המצב מחייב פירוק זהיר של חלקי התקרה והקירות שנשארו. "ויש לפרקם

 

 .לא נמצא מידע היסטורי על בעלי הבניין או החיים בו

 

 

 

 כללי.  1

 תקציר 1.2
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 נתונים כלליים 1.3

 

 .סאליבבשכונת ואדי  48-50המגרש נמצא ברחוב שיבת ציון 

 

 .בחיפה 10841בגוש  19,21,22,23,75הקרקע ידועה כחלקות 

 .י היזמים"בבעלות רשות הפתוח ונחכרה ע 19,22,23חלקות 

מיועדת לחניה וכיכר   21חלקה , מיועדת למעבר ציבורי 75חלקה . בבעלות עירית חיפה 21,75חלקות 

 .ציבורית מעליה

 

 של עיריית חיפה GISא עדכנית מתוך אתר "תצ

של   GISמפת הסביבה מתוך אתר 

 עירית חיפה
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 של עיריית חיפה GISא עדכנית מתוך אתר "תצ

 עירית 

 חיפה

 בית המשפט

 שכונת

 סאליבואדי 

 סאליבשכונת ואדי 

 1601/חפ -ו 1286/חפ ע"תב

 עירית 

 חיפה

 בית המשפט

 שכונת

 סאליבואדי 

 1286/חפ

 1601/חפ

 1286/חפ

 1601/חפ
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 :המגרש מורכב ממספר חלקות

  

ועליה קיים בניין אבן חד קומתי מאורך המתועד בתיק זה וכן   48שיבת ציון : כתובת: 22חלקה 

 .בסקר שימור קודם

ותועד בסקר   2003עליה היה קיים בניין אבן שנהרס בשנת , 50שיבת ציון : כתובת: 23חלקה 

 .שימור

 .ותועד בסקר שימור 2000עליה היה קיים בניין שנהרס בשנת . החלקה האחורית:  19חלקה 

מדרגות אירביד בדרום ומדרגות עמים בצפון   –משני גרמי המדרגות  היתההגישה לבניין 

הקרקע המשופעת יושרה ונבנה קיר  , 2003הבניין נהרס כאמור בשנת . והכתובות בעבר היו בהתאם

 .תומך מבטון

 

 בבעלות עירית חיפה ומיועדת למעבר ציבורי: 75חלקה 

 .בבעלות עירית חיפה ומיועדת לחניה וכיכר ציבורית: 21חלקה 

 

 .נמצאים בהליך של איחוד וחלוקה 22,21,19חלקות 

 

 :שטחי החלקות על פי תכנית מודד

 ר"מ 958: 19חלקה 

 ר"מ 634: 21חלקה 

 ר"מ 185: 22חלקה 

 ר"מ 144: 23חלקה 

 כללי.  1

 נתונים כלליים 1.3

 

 של עירית חיפה GISא עדכנית מתוך אתר "תצ
6 

קטע מתוך  

תכנית מודד  

י  "שהוכנה ע

ברמן  . מ.ב

 2014בשנת 

 75חלקה 

שייכת לעירית  

 חיפה

 21חלקה 

שייכת לעירית  

 חיפה
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 .המשלב מסחר ומגורים פרוייקטבמגרש מתוכנן 

 

 מ"בע 2006אריה פרידמן . א.פ: היזם

 לוסטיג אדריכלים-ו לוי, רפי שפירא: בשיתוף פיבקואילן : אדריכל

 

דירות   4-ו, דירות בקומה ראשונה 4 -קומות מגורים  2.5ומעליו מתוכננות , בבניין הקיים מתוכנן מסחר במפלס הרחוב

 .בבניין זה ד"יח 8כ "סה. דירות דופלקס הכוללות עליות גג 3מהן , בקומה שנייה

 .שמעליהם כיכר ציבורית, מאחורי הבניין מתוכננת חניה מקורה ושטחים טכניים

מספר הקומות בבניין ומספר יחידות הדיור טרם נקבע . מתוכנן בניין מגורים מעל חניה מקורה( 2171מגרש )בבניין האחורי 

 .סופית

 .ד"יח 4קומות מגורים עם  2מעליו , במפלס הרחוב מתוכנן מסחר. קומות 3מתוכנן מבנה בן  23בחלקה 

 

 .התכנון נמצא בשלבים מוקדמים וקיימות סוגיות שעדיין לא לובנו מול הרשויות

 (לא סופי)ר"מ 842: שירות, ר"מ 2301: עיקרי: השטח המבוקש, נכון להיום

 

 :זכויות מוקנות

 ה 1826מתוקף  -[ עיקרי]ר "מ 360( = 2191חלקה ) 1בניין 

 ר"מ 305( = 23חלקה ) 2בניין 

 ה 1826מתוקף [ עיקרי] 1366( = 2171חלקה ) 3בניין 

 (בבירור) 38א "זכויות על פי תמ
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 1826/חפתכנית 
 14.10.1986 -אושרה ב
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 סטווין

 חניה

אזור מגורים  

 ועסקים

מיוחד לשימור  

 ושיפוץ

 שביל להולכי רגל 

 רשום או מאושר

אזור מגורים  

 ועסקים

מיוחד לשימור  

 ושיפוץ

  לואדיתכניות  2קיימות 

התכנית המוצגת פה  . סאליב

משנת   1601/חפותכנית 

הכוללת שטח מדרום   1990

 .לתכנית זו



 48שיבת ציון 

 סאליבואדי 

 חיפה

 תיעוד מקדים

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2015מאי 

 נתונים סטטוטוריים. 2

 התכנית התקפה על המגרש 2.2

 
 זכויות הבניה מתוך התקנון – 1826/חפתכנית 
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 19חלקה 

 21חלקה 

 22חלקה 

 23חלקה 

 .לא תותר תוספת בניה מעבר לקיים 22,23בחלקות  -

 מיועדת לחניה 21חלקה  -

 ר קיים"מ 800כאשר , ר"מ 1150שטח הבניה המותר הוא  19בחלקה  -
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 נספחים  -  1826/חפתכנית 
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17.62 

18.55 

19.73 

20.72 

 גבהי המדרכה לפי

 תכנית מודד

 .במספר שחור מצוייןהגובה המותר . מגדיר את הגובה המותר למבנים 1' נספח מספר מס

 (תוספת עריכה)המספרים האדומים מציינים את גבהי המדרכה 
 1' נספח מס

  1' הגדלה של קטע מתוך נספח מס

 רשימת צורות וגדלי פתחים – 2' נספח מס



 48שיבת ציון 

 סאליבואדי 

 חיפה

 תיעוד מקדים

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2015מאי 

 נתונים סטטוטוריים. 2

 התכנית התקפה על המגרש 2.2

 
 ה/1826/חפתכנית 

 19,21,22תכנית מקומית למגרשים 

 1826/חפומהווה שינוי תכנית  2004אושרה בשנת 
 

 

 

11 

במטרה להגדיר מחדש את זכויות הבניה   19תכנית זו הוכנה עם הריסת הבניין במגרש 

 .ולאפשר בניה של רחבה ציבורית מעל שטח החניה

 .מינהל  מקרקע ישראל וחברת אשל הירדן: יוזמי התכנית

 קוריאלאדריכלים דינה אמר ואברהם : המתכננים
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 נספח בינוי  -ה  /1826/חפתכנית 

 חתכים ותכניות מתוך נספח בינוי ותנועה מנחה ומחייב בגובה המבנים
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 1:200מקורי  מ"קנ, 1:1חתך 

 1:200מקורי  מ"קנ, חזית דרומית מזרחית

 תכנית מפלס החניה

+19.00 

 1:200מקורי  מ"קנ

 תכנית מפלס הכיכר

+22.50 

 1:200מקורי  מ"קנ
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 תקנון  -ה  /1826/חפתכנית 

 

 

מסחר   פרוייקטתכנית זו הוגשה במטרה לבנות על המגרש 

 .2004ומשרדים ואושרה בשנת 

 חברת אשל הירדן: היזם

 .אברהם וקוריאלדינה אמר : אדריכלים

 .לא יצא לפועל הפרוייקט

לא   50שיבת ציון ) 19,21,22: המגרשים הכלולים בתכנית

 (.כלול בתכנית זו

 

רובע אמנים בשולי ואדי  "התכנית מהווה שינוי לתכנית 

 :ולהלן עיקרי הדברים" סאליב

אזור מגורים ועסקים מיוחד לשימור  : השטח הכתום1.

 .ושיפוץ

,  מאחורי הבניין הקיים מותרת קומת חניה במפלס הכביש2.

 .מעליה כיכר ציבורית

ר בשתי  "מ 360: שטח הבניה העיקרי המותר בבניין הקיים. 3

 קומות

,  ר"מ 1366: שטח הבניה העיקרי המותר במגרש האחורי. 4

 .גובה הבניין לפי נספח בינוי

חדר יציאה  + על הבניין הקיים מותר לבנות קומה נוספת . 5

 .לגג

 .חזית המבנה הקיים מיועדת לשימור. 6

על פי התשריט חזית אחורית וחזיתות צדדיות של הבניין  . 7

 .הקיים מיועדות לשחזור
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,  את העיירה הקטנה חיפה, "הגליל שליט", עומר-דאהר אל העתיק 18-המאה ה באמצע

אל רצועה שחשב כבטוחה   -כשני קילומטרים מזרחה , בת גלים של היום ממקומה במזרח

על השטח שנכבש  . כמו גם מסערות הים, דמשק יותר להגנה מאיומי שליט

קטנה ובה   הוקפה בחומה( חיפה החדשה"  )דידה'גחיפה אל . "חדשה עיר נבנתה

והשני  , (כיכר פריז של ימינו)היה בכיכר חמרה "( שער יפו)"האחד  - שערים שני

ובחלק  , מוסלמים בחלק המזרחי חיו. בכיכר פייסל"( שער עכו)"

  ובחארת" רחוב היהודים"חיו לאורך ( ספרדיים בעיקר)מעטים  יהודים .נוצרים המערבי

-א' בורג מצודת הקים עומר את, בנוסף על השערים "(.שכונת היהודים)"יהוד -אל

אל  . במה שהיום הוא גן הזיכרון בהדר הכרמל, אותה בנה במעלה הגבעה שמדרום, סלאם

 .שהיום שמה מעלה השחרור, המצודה עלתה דרך

ואבני החומה שפורקה שימשו  , תחילה נפרצו השערים. פרחה העיר 19-המאה ה במהלך

שהעדיפו   הגרוע השתכלל והחל לקלוט עוד ועוד ספינות הנמל. לבניית בתים נוספים

של חיפה עלתה והיא קנתה לה שם של יישוב   קרנה המסחרית. אותו על פני זה של עכו

.  וחקלאיות אדריכליות התבססו בחלקה המערבי וחוללו תמורות פורץ דרך כשהטמפלרים

והיא יצאה מעט מזרחה אל מה שהיה לשכונה  , גם לקהילה היהודית הקטנה הייתה עדנה

היום זהו אזור רחוב קיבוץ גלויות וכמעט שלא גרים בו  . היהודית הראשונה בחיפה

 .  יהודים

 

 תקופת המנדט הבריטי ומלחמת העצמאות

,  בעיר מטיהםתאגידים בינלאומיים הקימו את . האנגלים התנופה לא נעצרה עם בוא

הבריטים ייבשו את  . והנתח העיקרי של הפעילות המסחרית והתחבורתית הארצית רוכז בה

דרך   הם סללו את. האימפריה ושם הקימו נמל מודרני לצורכי, הים בקדמת העיר

 .  ובנו מבני מסחר ומשרדים, המלכים

שררו מתחים אתניים  , את העיר של אותם ימים שאיפיינועדתיות -והרב קיום-על אף הדו

הביאו   1929מאורעות  .ופוליטיים ואלה לובו ככל שמספרם של היהודים בחיפה עלה

,  "עיר העילית"שעברו ל -להפרדה כמעט סופית בין העיר התחתית הערבית ויהודיה 

מלחמה  . התנהלו בכל חלקי העיר התחתית מלחמת העצמאות קרבות. נותר כמובלעת ר"והמע

זולת חלק קטן שבחר להישאר  ; דרך הנמל, הם עזבו. זו ראתה את הפסדם של הערבים

 .ניסנאסוהתרכז ברובו בוואדי 

 

 חיפה הישראלית

על  , שבין כיכר חמרה וכיכר פייסל נהרסו חלק מבתי העיר העתיקה 50-שנות ה בראשית

,  סאליבאירועי ואדי  בסוף אותו עשור פרצו. ים"פלמנת לאפשר סלילתן של שדרות 

  -אז גם הוקמה הרכבת התחתית של חיפה . שחרטו רישום בולט בשיח החברתי בישראל

לכבוד   -ששמה שונה לכיכר פריז , שתחנתה הראשונה נקבעה בכיכר חמרה, הכרמלית

הנמל המשיך לשמש כמקור כלכלי ראשי עבור העיר  . שבנתה את המיזם החברה הצרפתית

חברת נמלי  "לאחר שעבר לידי , בתנופת הרחבה 21-המאה ה והוא בראשית, והאזור כולו

 ".ישראל

עזבו רבים מהמוסדות והעסקים  , 20-המאה ה לאורך המחצית השנייה של, בד בבד

שכונות חדשות נבנו  . של האזור והאזרחי החשובים את מרכז העיר ואיתם העורף הכלכלי

החל משנות  )ראשית , ואזורי תעסוקה נדדו וקמו בעקבותיהן, באזורים שונים של חיפה

,  בהדרגה. בכרמל( 80-וה 70-שנות ה)ואחריו , המרכז המסחרי בהדר( 40-וה 30-ה

נעקרו סממני המרכזיות והחשיבות הלאומית מהאזור שבשחר ימיה של המדינה שימש באחד  

,  בניינים רבים עמדו ללא שימוש, התשתיות התיישנו. התפקידים המכריעים לתקומתה

מסודרת   תוכנית עירונית ובהיעדר, הרחובות המרכזיים התרוקנו לאחר שעות המשרדים

 .במקום פחת העניין בהשקעות, מאז ימי המנדט

שלו   תיירותי כחלק מחזון, גוריון-בשדרות בן הטמפלרייםשופצו הבתים  90-בשנות ה

ניצנים  ". החג של החגים" פסטיבל החל להיערך 1993-ב. עיריית חיפה הייתה שותפה

כשהבולט בהם הוא ההחלטה להעתיק אל העיר התחתית  , נוספים של התעוררות באו בהמשך

בתחילת  , וכך. בקרבת הנמל, כמקדם, חלק ניכר מהפעילות המוסדית והממשלתית ולרכזה

 .רבין קמה בעיר העתיקה קריית הממשלה על שם 21-המאה ה

שבו בניינים רבים  , חיפה התחתית של תחילת המאה היא עודנה אזור החסום לים

 –ותושביו מונים בעיקר משפחות ערביות , מפויחים וריקים ופעילות קמעונאית דלה

חלקים מהעיר התחתית זוכים לתשומת  , יחד עם זאת. בני דתות שונות, 70%-שיעור של כ

וגורמים שונים משמיעים מחויבות לממש  , לב ולסקרנות מצד קהלים מחוץ לחיפה ובתוכה

 .  את הפוטנציאל שלה

 

 "העיר התחתית"ערך , ויקיפדיה

והמושבה הגרמנית על רקע מפה  " דידה'גחיפה אל "מיקום 

 .1937משנת 

 א עדכנית"על גבי תצ" דידה'גחיפה אל "תכנית העיר 

רבעיה של העיר והקהילה  : דידה'גחיפה אל "מתוך המאמר 

 מאת תמיר גורן ויאיר ספרן  " היהודית

חומות חיפה אל 

 דידה'ג

 

-א' בורג –המצודה 

 סלאם

 

הציר הראשי של 

 המושבה הגרמנית

 

 

 מקרא

 כיכר

 פריז/חמרה

 ושער יפו

 שער

 עכו



 48שיבת ציון 

 סאליבואדי 

 חיפה

 תיעוד מקדים

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2015מאי 

 ותרבותי הסטורירקע . 3

 סאליבהתפתחות שכונת ואדי  3.2

 

היא שכונה  , צליבואדי  או, סאליבואדי 

ובה גרו   20-שהוקמה בתחילת המאה ה

במלחמת העצמאות השכונה . מוסלמים בעיקר

והתושבים שנשארו בחיפה עברו לוואדי  , ננטשה

הומוגנית   נוצרית עד אז שכונה, ניסנאס

עם שוך הקרבות אוכלסו בתיו הנטושים  . יחסית

  -ב. העלייה ההמונית בבאי צליבשל ואדי 

התפרץ עשור של מתח עדתי כשדיירי   1959

התקוממו נגד הממסד   מרוקו השכונה מבין יוצאי

בשל תנאי הדיור המפלים לכאורה שמהם   האשכנזי

פונו רוב הדיירים   60-שנות ה בתחילת. סבלו

-והחל משנות ה, לדיור משופר בשכונות אחרות

השכונה עמדה ברובה הרוסה ובתיה נאטמו   70

 .בלבני בניין כדי למנוע פלישות

 

 "סאליבואדי "ערך , ויקיפדיה

 

 

 

ניתן לראות במפה את גבולות העיר ההיסטורית  

ואת מיקום  " דידה'גחיפה על "המוקפת חומה 

 .המגרש אל מול החומות

 

הרובע המוסלמי התרחב אל  19-בסוף המאה ה

רחוב  . סאליבמחוץ לחומות ונבנתה שכונת ואדי 

.  סטאנטוןשיבת ציון נקרא בימים ההם רחוב 

והיה  ' רחוב מעלה השחרור נקרא רחוב אל בורג

'  דרך שעלתה במעלה ההר אל המצודה אל בורג

. בנויה מעל על מנת להגן על העיר שהיתה

 .  מיקום המצודה היכן שהיום נמצא גן הזיכרון
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 הרובע 

 המוסלמי

 הרובע 

 הנוצרי

 המצודה

 'בורג-אל

 כיכר

 פריז/חמרה

 סאליבואדי 

 1924שנת , קטע מתוך מפת חיפה

 ארכיון יד אבנר: מקור

 1:2,500מקורי  מ"קנ

 

חומות חיפה אל 

 דידה'ג
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 1924שנת , קטע מתוך מפת חיפה
 

 ארכיון יד אבנר: מקור

 1:2,500מקורי  מ"קנ
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 1929שנת , קטע מתוך מפת חיפה
 

 ארכיון יד אבנר: מקור

 1:10,000מקורי  מ"קנ
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 1937שנת , קטע מתוך מפת חיפה

 1937לינואר  1תכנית המתארת את מצב תכנון העיר חיפה ביום 

 סופר. י ש"עבד ונערך ע
 

 ארכיון יד אבנר: מקור

 1:10,000מקורי  מ"קנ
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 1942שנת , קטע מתוך מפת חיפה
 

 ארכיון יד אבנר: מקור

 1:5,000מקורי  מ"קנ
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 1945א משנת "תצ
 

 .א"החוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת ת, ארכיון יד אבנר: מקור

 .מ"קנללא 
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 19-סוף המאה ה

 ".דידה'גחיפה אל "המגרש ממוקם מול החומה העתיקה של 

החלו לפרק את החומה ולבנות באבניה בתים חדשים מחוץ   19-בסוף המאה ה

יתכן והבניין היה מהבניינים  , מאחר ורחוב שיבת ציון גבל בחומה. לחומות

 .לא נמצא תיעוד על כך. הראשונים שנבנו

 .המבנה בנוי כמבנה מסחרי אופייני

 

 תקופת המנדט

ניתן לראות את המבנים הרבים במגרש שהיו בנויים על   1924בתכנית משנת 

מדרום  . משני גרמי המדרגות שמדרום וצפון היתהצלע ההר והגישה אליהם 

 .מדרגות אירביד ומצפון מדרגות עמים

 .הבניינים שנהרסו מתועדים בסקרי שימור

 

1948 

ולאחר המלחמה אוכלסה  , במלחמת השחרור ננטשה השכונה מתושביה המוסלמים

 .י עולים חדשים יוצאי מרוקו"ע

 

 60-תחילת שנות ה

פתחי  , השכונה התרוקנה מתושבים( סאליבמרד ואדי )לאחר התקוממות התושבים 

 .הפתחים אטומים עד היום. הבניינים נאטמו כדי למנוע פלישות

 

 1986שנת 

המבנים הוגדרו לשימור  . סאליבלשימור שכונת ואדי  ע"תבהוכנה  1986בשנת 

 .  ללא תוספות בנייה למעט הבניין האחורי עליו הותרה תוספת בניה

 

 2000שנת 

בתכנון האדריכלים  , במגרש ביוזמת חברת הבניה אשל הירדן פרוייקטתוכנן 

 .קוריאלדינה אמר ואברהם 

 .19נערך סקר שימור לבניין בחלקה 

 

 2002שנת 

 חלקות)נערכו סקרי שימור לבניינים שעל קו הרחוב 

22,23) 

 

 2003שנת 

 הקרקע יושרה ונבנה  , נהרסו 19,23הבניינים בחלקות 

 .קיר דיפון

 

 2004שנת 

 .ה/1826/חפ ע"התבאושרה 

 לא יצא לפועל הפרוייקט
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 1924קטע מתכנית משנת 

 ארכיון יד אבנר: מקור

 1:2,500מקורי  מ"קנ

 

 

 1945א משנת "קטע מתצ

 ארכיון יד אבנר: מקור

 

 

 קו הקרקע הטבעי

 לפי החפירה

 2003בשנת 

 

 

 חתך מתוך תכנית החפירה

2003 

 

 

 2003, תכנית חפירה

 

 

,  1826/חפ ע"תבקטע מתוך 

 1986שנת 
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בניין מסחרי קיים במעלה  

 רחוב שיבת ציון

מסע במרחב ובזמן  "התמונות מתוך המצגת 

על פני ההיסטוריה של חיפה מסוף המאה  

י "שנערכה ע" 20-ועד מחצית המאה ה 19-ה

ומוצגת באתר העמותה  , 2008דן אדלר 

 .  לתולדות חיפה
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 הסטורייםמסמכים ותכניות  3.7

 תוכן סוג מסמך תאריך עמוד מס

האם בוצע  

 מקור בפועל

1  36  שרטוט 

 

מטבח לבנית תכנית   העיריהאתר   ? 

העיריהאתר  ? לתיקון גגות בניינים היתר היתר 4.2.1944 37 2  

 אתר העיריה ? 1825' היתר מס היתר 8.1.1945 37 3

 אתר העיריה ? 38 4

 אתר העיריה ? 3למבנה זמני במדרגות אירביד  רשיון היתר 1.11.1954 39 5

 שרטוט 2003 40 6

 – סאליב בואדימבנה עסקים  –בקשה להיתר בניה 

 אתר העיריה כן 19,21תכנית חפירה לחלקות 

 אתר העיריה כן 19ודיפון בחלקה  היתר לחפירה היתר 10.8.2003 45 7

 אתר העיריה דף ראשון כולל הערה –בקשה להיתר בניה  דף ראשון 2003 45 8

 אתר העיריה לשימור אתרים החלטת ועדה תכתובת 28.4.2002 46 9

 אתר העיריה לא פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית  תכתובת 20.1.2005 47 10

 אתר העיריה לא החלטת ועדת המשנה של הועדה המקומית תכתובת 25.1.2006 47 11

 אתר העיריה 50שיבת ציון , תכנית המבנה המקורי שרטוט 48 12

 אתר העיריה לא (23חלקה )מבנה עסקים  בקשה להיתר לבניית שרטוט 3.1.2005 49 13

העיריהאתר  לא (19חלקה )לבניית מבנה עסקים  בקשה להיתר שרטוט 2002-2004 52 14  

 רשימת מסמכים

 
 העיריההמסמכים המובאים כאן מתוך תיק הבניין באתר 
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 (ראה תרשים סביבה, ליד גרם המדרגות הדרומי, הבניין נמצא בחלקה אחורית)מטבח  לבניתתכנית  .1

 תאריך לא ידוע 
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 מסמכים מתקופת המנדט
  העיריהבארכיון 

נמצאו מסמכים  

.  ספורים מתקופה זו

המסמכים מובאים  

 .כאן במלואם
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 4.2.1944, 8545' היתר מס .2

בלוק  , 4היתר לתיקון גגות בניינים במדרגות אירביד  

 .63חלקה , 10841
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 8.1.1945, 1825' היתר מס .3

  

 מסמכים מתקופת המנדט
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4.  

38 

 מסמכים מתקופת המנדט



 48שיבת ציון 

 סאליבואדי 

 חיפה

 תיעוד מקדים

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2015מאי 

 ותרבותי הסטורירקע . 3

 הסטורייםמסמכים ותכניות  3.7

39 

 3במדרגות אירביד  –מטבח בקומת קרקע , למבנה זמני רשיון .5

 1.11.1954 

  

 50-מסמכים משנות ה
  העיריהבארכיון 

נמצא מסמך אחד  

 .בלבד מתקופה זו
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 19,21תכנית חפירה לחלקות  – סאליב בואדימבנה עסקים  – 2003בקשה להיתר משנת  .6

 דף ראשון 
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 2003שנת  - 19,21היתר חפירה ודיפון בחלקות 
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 (המשך) 19,21תכנית חפירה לחלקות  – סאליב בואדימבנה עסקים  – 2003בקשה להיתר משנת  .6

 1:200תכנית מגרש  

 2003שנת  - 19,21היתר חפירה ודיפון בחלקות 

 הבניין  

 המתוכנן
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 (המשך) 19,21תכנית חפירה לחלקות  – סאליב בואדימבנה עסקים  – 2003בקשה להיתר משנת  .6

 1:200תכנית מודד  

 2003שנת  - 19,21היתר חפירה ודיפון בחלקות 

 הבניין  

 המתוכנן



 48שיבת ציון 

 סאליבואדי 

 חיפה

 תיעוד מקדים

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2015מאי 

 ותרבותי הסטורירקע . 3

 הסטורייםמסמכים ותכניות  3.7

43 

 (המשך) 19,21תכנית חפירה לחלקות  – סאליב בואדימבנה עסקים  – 2003בקשה להיתר משנת  .6

 תכנית חפירה 

 2003שנת  - 19,21היתר חפירה ודיפון בחלקות 
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 (המשך) 19,21תכנית חפירה לחלקות  – סאליב בואדימבנה עסקים  – 2003בקשה להיתר משנת  .6

 חתכים 

 2003שנת  - 19,21היתר חפירה ודיפון בחלקות 
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 19חפירה ודיפון בחלקה  - 30349' היתר מס .7

 10.8.2003 

  

 2003שנת  - 19,21היתר חפירה ודיפון בחלקות 

 – סאליב בואדימבנה עסקים  – 2003בקשה להיתר משנת  .8

 19,21תכנית חפירה לחלקות 

דף ראשון בלבד כולל הערה בעניין ייצוב קיר החזית   

 (  48שיבת ציון ) 22לבניין בחלקה 
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 28.4.2002החלטת הועדה לשימור אתרים . 9

 

היה מסוכן  ( 23) 217לפי ההחלטה הבניין במגרש 

לאחר שהוכן סקר שימור למבנה אישרו את  . ומוזנח

  .הריסתו

 

 50שיבת ציון , 23חלקה 

  טקסט מוגדל –החלטת הועדה לשימור 
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11 25.1.2006 

 החלטת ועדת המשנה של הועדה המקומית 

 הוחלט לאשר את הבקשה 

פרטי הבקשה כולל סוג האבן יתואמו עם היחידה   

 לשימור אתרים

 50שיבת ציון , 23חלקה 

10 20.1.2006 

 -פרוטוקול ועדת המשנה של הועדה המקומית  

קומות תוך בקשה   3בקשה לאשר הקמת מבנה עסקים בן  

לאשר לגליזציה להריסת מבנה שעמד על החלקה ושהיה  

 1826/חפ ע"התבמיועד לשימור על פי 
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 50שיבת ציון , תכנית המבנה המקורי 12

 1:100: מקורי מ"קנ 

 הבניין נהרס 

 3.00-מפלס , תכנית קומת מרתף 4.20+מפלס , תכנית קומת ראשונה 0.00מפלס , תכנית קומת קרקע

 חלל עם קמרון חבית

 50שיבת ציון , 23חלקה 
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 מבנה פינתי, סאליב בואדיבקשה להיתר לבניית מבנה עסקים .13

 דף ראשון   3.1.2005 

 הבניין לא נבנה', א 48שיבת ציון : הכתובת 

 50שיבת ציון , 23חלקה 
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50 

 50שיבת ציון , 23חלקה 

 מבנה פינתי, סאליב בואדיבקשה להיתר לבניית מבנה עסקים  13

 תכניות 

 הבניין לא נבנה', א 48שיבת ציון : הכתובת 

 (התכניות במלואן מופיעות באתר ההנדסי של עירית חיפה) 
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 50שיבת ציון , 23חלקה 

 מבנה פינתי, סאליב בואדיבקשה להיתר לבניית מבנה עסקים  13

 חזיתות וחתכים 

 הבניין לא נבנה', א 48שיבת ציון : הכתובת 

 (התכניות במלואן מופיעות באתר ההנדסי של עירית חיפה) 
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 19חלקה 

 2004-2002שנת , סאליב בואדיבקשה להיתר לבניית מבנה עסקים  14

 דף ראשון 

 הבניין לא נבנה. 19חלקה ', ב', א 48שיבת ציון : הכתובת 

 (התכניות במלואן מופיעות באתר ההנדסי של עירית חיפה) 
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 2004-2002שנת , סאליב בואדיבקשה להיתר לבניית מבנה עסקים  14
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 החצר שמעל המגרש
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חללים עם   6במבנה . למסחר או לבתי מלאכה קטנים

ראה צילום  . קמרונות ולהם דלת רחבה לחזית הרחוב

 .פרטים בהמשך

 

.  במרכז הבניין מעבר לא מקורה שהוביל לחצר האחורית

ראה  )גבוהה יותר ממפלס הרחוב  היתההחצר האחורית 

וכנראה שבמעבר היו מדרגות לגישור הבדלי  , (חתך

 .הגבהים

 

 קמרונות

ושני  , החלל המרכזי הוא קמרון חבית, חללים 3בכל 

בחללים  . החללים שמצדדיו הם קמרונות צלב חבית

 .סימטריה שנובעת מכך-הצדדיים קיימת א

ניתן לראות את העמודים הפינתיים הבולטים המקבלים  

 .את קמרון הצלב

 

 חזית

במרכז החזית ממוקם פתח המעבר הפתוח מסוגנן בפרטי  

 .אבן מיוחדים

 .דלתות שמעליהן חלון עגול 3משני צדדיו 

בצד שמאל  . גובה הפתחים משתנה, בגלל שיפוע הרחוב

 .הפתחים נמוכים יותר ובצד ימין גבוהים

בשל כך המרווח בין הפתחים לבין החלונות העגולים  

 .אינו אחיד

 

 חזית אחורית

.  החזית האחורית הרוסה ברובה למעט החלל הצפוני

ניתן לראות בחזית זו שרידים לפתח קשתי שהיה קיים  

 .  פעם

 

 חזית צדדית דרום מזרחית

בחלק  . חזית זו גבלה במדרגות שטיפסו במעלה ההר

התחתון של החזית הקיימת ניתן לראות את יסודות  

בחזית  . י גרם המדרגות"הבניין שהיו מוסתרים פעם ע

 .זו חלון מלבני

 

 חזית צדדית צפון מערבית

 .  בחזית זו פני הקרקע במפלס הרחוב

 .ניתן לראות שרידים של דלת

 .בעבר נצמד לחזית זו מבנה נוסף

 

 .כל הפתחים אטומים
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 חבית-צלב

 קמרון

 חבית-צלב

 קמרון

 חבית-צלב
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קו אופקי של אבן  , בחזית הקדמית, סמוך לקצה העליון של הבניין

 .לא ניתן לראות את הפרט הזה בחזיתות הצדדיות. בולטת

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

מינץ ויריב  -י מיכל כהן"ע

 2015לוסטיג  



 48שיבת ציון 

 סאליבואדי 

 חיפה

 תיעוד מקדים

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2015מאי 

 מצב קיים.  4

 אלמנטים אדריכליים 4.9
 פתחים בחזיתות צדדיות

76 

 (חזית הפונה למדרגות. )פרט חלון בחזית צדדית דרום מזרחית פרט דלת בחזית צדדית צפון מערבית

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

מינץ ויריב  -י מיכל כהן"ע

 2015לוסטיג  



 48שיבת ציון 

 סאליבואדי 

 חיפה

 תיעוד מקדים

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2015מאי 

 מצב קיים.  4

 צילום חללים פנימיים 4.10
 חללים פנימיים

77 

1 2 3 4 5 6 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

מינץ ויריב  -י מיכל כהן"ע

 2015לוסטיג  

 22שרטוט מתוך סקר שימור לבניין בחלקה 



 48שיבת ציון 

 סאליבואדי 

 חיפה

 תיעוד מקדים

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2015מאי 

 מצב קיים.  4

 צילום חללים פנימיים 4.10
 1חלל 

78 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

מינץ ויריב  -י מיכל כהן"ע

 2015לוסטיג  



 48שיבת ציון 

 סאליבואדי 

 חיפה

 תיעוד מקדים

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2015מאי 

 מצב קיים.  4

 צילום חללים פנימיים 4.10
 2חלל 

79 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

מינץ ויריב  -י מיכל כהן"ע

 2015לוסטיג  



 48שיבת ציון 

 סאליבואדי 

 חיפה

 תיעוד מקדים

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2015מאי 

 מצב קיים.  4

 צילום חללים פנימיים 4.10
 3חלל 

80 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

מינץ ויריב  -י מיכל כהן"ע

 2015לוסטיג  



 48שיבת ציון 

 סאליבואדי 

 חיפה

 תיעוד מקדים

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2015מאי 

 מצב קיים.  4

 צילום חללים פנימיים 4.10
 מעבר במרכז הבניין

81 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

מינץ ויריב  -י מיכל כהן"ע

 2015לוסטיג  



 48שיבת ציון 

 סאליבואדי 

 חיפה

 תיעוד מקדים

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2015מאי 

 מצב קיים.  4

 צילום חללים פנימיים 4.10
 4חלל 

 

82 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

מינץ ויריב  -י מיכל כהן"ע

 2015לוסטיג  



 48שיבת ציון 

 סאליבואדי 

 חיפה

 תיעוד מקדים

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2015מאי 

 מצב קיים.  4

 צילום חללים פנימיים 4.10
 5חלל 

 

83 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

מינץ ויריב  -י מיכל כהן"ע

 2015לוסטיג  



 48שיבת ציון 

 סאליבואדי 

 חיפה

 תיעוד מקדים

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2015מאי 

 מצב קיים.  4

 צילום חללים פנימיים 4.10
 6חלל 

 

84 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

מינץ ויריב  -י מיכל כהן"ע

 2015לוסטיג  



 48שיבת ציון 

 סאליבואדי 

 חיפה

 תיעוד מקדים

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2015מאי 

 מצב קיים.  4

 חוות דעת הנדסית 4.11

85 

 חוות דעת הנדסית על הבניין הקיים 

 2002מתוך סקר הנדסי שנערך במרץ  

  

 הנדסת בניין -  י יוסי שירן"ע 

 22חוות דעת הנדסית על הבניין הקיים מתוך סקר שימור לבניין בחלקה 

  

 1999הנדסה וניהול משנת " פז"מתוך סקר של 

 2002הנדסת בניין משנת  –וסקר של יוסי שירן 

 

  2002יולי , אדריכלים, אברהם קוריאלי דינה אמר "הסקר נערך ע    

 .מובאים כאן חוות דעת מתוך סקרים שנעשו בעבר. מאחר וזהו תיעוד מקדים לא נערך סקר הנדסי מעודכן
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 :ערך אדריכלי

 .בניין מסחרי אופייני בעל חללים עם קמרונות ופרטי אבן בחזיתות

 

 :ערך היסטורי ותרבותי

 .סאליבויתכן והיה מראשוני הבניינים בשכונת ואדי " דידה'גחיפה אל "הבניין ממוקם מול התוואי ההיסטורי של  חומת 

 .ומהווה חלק מהמרקם ההיסטורי של השכונה 19-הבניין בנוי בסגנון אופייני לבניה הערבית בסוף המאה ה

 

 :אורבניערך 

 .לבניין נצפות גבוהה מרחוב שיבת ציון

 .ומהווה חזית מסחרית ארוכה לרחוב 0הבניין בנוי בקו בניין 

 

 :אותנטיות ושלמות

 .לרבות פרטי האבן, החזית הראשית נשתמרה היטב, למרות שהבניין הרוס בחלקו
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 מינץ-מיכל כהן' אדר

 

 מקצועי נסיון

שווי והכנת תיקי  הפנגתכנון משולב עם חשיבה אנרגטית לפי עקרונות , תכנון פנים, עוסקת בבניה פרטית, אדריכלית עצמאית היום-2003

 תיעוד לבניינים לשימור 

 ר קרן מיטרני"ד' הכנת תיקי תיעוד בשיתוף עם אד 2012-2013

משלב הכנת תיקי התיעוד וההגשה ועד תכניות לביצוע לבניינים    -ניצה סמוק ' עבודת פרילאנס על בניינים לשימור עבור אדר 2005-2007

 לשימור רבים בתל אביב 

 "אליקים אדריכלים"אדריכלית במשרד  1995-2002

 

 השכלה

 סיום הלימודים בהצטיינות, לימודי אדריכלות בטכניון בחיפה      1990-1995

 שווי של שוהם וייסמן-לפנגשווי באקדמיה הישראלית  פנגלימודי       2006-2010

 

 תחרויות

 אביב לאמנות-עמיר לתכנון בניין חדש במוזיאון תל והרטהש שמואל "בציון לשבח בתחרות אדריכלים ע זכיה              2004
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 :סקרי שימור

 

 י אדריכלים דינה אמר ואברהם קוראלי"נערך ע, 2000משנת  19סקר שימור לבניין בחלקה 

 

 י אדריכלים דינה אמר ואברהם קוראלי"נערך ע, 2002משנת  22סקר שימור לבניין בחלקה 

 

 י אדריכלים דינה אמר ואברהם קוראלי"נערך ע, 2002משנת  23סקר שימור לבניין בחלקה 

 

 הנדסת בנין-יוסי שירן. 2002מרץ , 19,22,23חלקות , 10841גוש . סאליבואדי -סקר הנדסי

 

 

 

 :ארכיונים

 

 א"אוניברסיטת ת, החוג לגיאוגרפיה, ארכיון יד אבנר

 

 

 

 :מאמרים

 

 .מאת תמיר גורן ויאיר ספרן. רבעיה של העיר והקהילה היהודית": דידה'גחיפה אל "

 

 

 

 :מצגות

 

 2008י דן אדלר "נערך ע, 20-ועד מחצית המאה ה 19-מסע במרחב ובזמן על פני ההיסטוריה של חיפה מסוף המאה ה

 

 

 

 :אתרים

 

 אתר עירית חיפה

 

  /http://www.haifa.org.il   אתר העמותה לתולדות חיפה 

 

 סאליבואדי , העיר התחתית:  ערכים, ויקיפדיה
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