יולי  ,3903חיפה

עמדת החברה להגנת הטבע בנוגע למכרז פומבי של עיריית חיפה
דוגמה לתכנון שאינו בר-קיימא
גוש  ,80901תתי חלקות 90,09
במהלך השנה האחרונה ,אנו נתקלים בפגיעה נופית וסביבתית משמעותית במסגרת פיתוח
מגרשים המיועדים לאתרים לבניין ציבורי הסמוכים לנחלי חיפה .אזורים אלו מהווים את נכסיה
העיקריים של חיפה (למשל ,הרחבת בית הספר הפתוח בצמוד לוואדי זיו) .על כן בחרנו להתייחס
לתופעה בכללותה דרך התייחסות נקודתית למכרז הנוכחי ,המעמיד למכירה את תתי החלקות 59
ו 90-בגוש גוש ( 09095בניין לאתר ציבורי ,על פי תכנית מאושרת משנת  ,0093תכנית /0933א).
ברצוננו לציין כי אין בכוונתנו לעכב או למנוע פיתוח על פי תכנית מאושרת .אולם ,המכרז הנוכחי
מציג תמונת מצב עגומה ,המעידה על העדר תכנון עדכני ורלוונטי לצורכי העיר חיפה .פוטנציאל
התועלות הכלכליות והסביבתיות המשמעותיות העולות מחלופות שונות אפשריות ,מחייב בחינה
מחודשת.
ובהרחבה,
התוכנית החלה על המקום מייעדת את השטח לאתר לבניין ציבורי המיועד לצורכי "מרכז
ותיקים" (בית אבות) .השטח מוקף בשטח פתוח ציבורי ,איכותי( ,וואדי עמיק) ,המהווה חלק
ממערכת נחליה של חיפה ,המשמשים משאב ציבורי-עירוני משמעותי.
קידומה של תכנית מתאר מפורטת ,ארבע עשורים לאחר שאושרה ,ללא עדכון נורמות התכנון
העומדות בבסיסה של התכנית– שגוי מיסודו .מערכת עירונית ,המחוייבת לטובת הציבור כולו,
ראוי כי תנהל את שטחי העיר בכלל ובפרט את אלו שבבעלותה ותחת תחום אחריותה תחת
נורמות תכנון ופיתוח עדכניות .המכרז הנוכחי מעיד על העדר התייחסות לנורמות שכאלו ועל
שיקול כלכלי צר אותו נוקטת עיריית חיפה.
תכנון עדכני

בר קיימא ראוי שיתחשב בסוגיות שונות מלבד קנייניות ונכסיות .ההשלכות

הסביבתיות והתשתיתיות הנגזרות מהתכנון עדכני הקיים והלא עדכני של גבולות המגרש ,קווי
הבניין והסמיכות לשטח הציבורי האיכותי ,מחייבות בחינה מחודשת של היקפי הבינוי וגבולותיו.
בחינת מפת ייעודי הקרקע (נספח מספר  ,)0מעידה על כך שהבינוי מהווה פצע משמעותי במרכזו
של הוואדי .נגדיל ונאמר כי אנו תקווה ,לאור שינויים שונים במערכת התכנון הן הארצית ובעיקר
העירונית ,השמה דגש על שימור אופייה הירוק של חיפה ושימור הוואדיות ,שתכנון שכזה לא היה
מתקיים בתוכניות שבתכנון כיום.
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לאור בחינה של מספר דוגמאות שונות בעיר ,מסיקים נראה כי תכנון יוזם ומקדים היה מוביל
למציאת חלופה התואמת את רוח התקופה הנוכחית .בתכנון שכזה ,היה ניתן ליישם כלים שונים
לשם איזון השיקולים השונים :הכלכליים ,סביבתיים ,חברתיים ,תשתיתיים (תחבורה ,ניקוז,
ביוב וכדומה) .כלים אלו כוללים למשל ,קידום תב"עות לחילופי שטחים ,צמצום קווי הבניין,
אמצעי פיצוי שונים ובחינת חלופות בינוי והעמדת המגרש.
אנו קוראים לעיריית חיפה ,לבחון שוב את האתרים המיועדים לבינוי ציבורי ולהתאימם
לדרישות הפרוגרמטיות הנובעות מצורכי העיר ולנורמות תכנון בר-קיימא שהתפתחו במהלך
השנים.

נספח מספר  – 0מפת ייעודי הקרקע באזור רח' ניצנים

החברה להגנת הטבע ,קהילת חיפה.
יפו  ,09חיפה.
90-5883559

