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  םהתעשייה ההיסטוריי מבני של עתידם - לתעשייה מקום חיפה

  הועדה המארגנת

, 19- הפכה בשלהי המאה ה, רה קטנה ומשנית בחשיבותה לעכוישהייתה עי, חיפה

עמק זבולון . למוקד חשוב לפיתוח תעשייתי, זית'עם בניית קו הרכבת החיג

רח אפשר גישה הנפתח אל מפרץ חיפה במערב ומשתרע עד לעמק יזרעאל במז

בכך הפך מפרץ חיפה למוצא הימי .  נוחה לסלילת מסילת הברזל עד לעבר הירדן

זימנה לאזור  1905- המסילה שנחנכה ב. ולמוקד העברת סחורות של עבר הירדן

הוחלט שכך זו גם אחת הסיבות לו הפענחיפה פעילות טכנולוגית תעשייתית 

  .להקים את הטכניון בחיפה

הוקם הנמל , התפתחה והתעצמה התעשייה באזור המפרץהמנדט הבריטי בימי 

. סוריה ולבנוןאת עבר הירדן ואף , מפעלים רבים ששרתו את ארץ ישראלדו ילצו

טחנות "הצטרפו תוך שנים בודדות ה, "שמן", במפרץהיהודי הראשון מפעל ל

הוקם . ששינתה את אורחות החיים, תחנת הכוח של חברת החשמלו "הגדולות

נסלל צינור הנפט . יה בישובישסיפק מלט לבנייה ושינה את אופי הבנ "נשר"מפעל 

בתקופה זו הייתה חיפה ליבו של . תעשיית מוצרי הנפטהתפתחה וסביבו , לעיראק

התעשיות שהתמקמו באזור נהנו מתמיכה . המנדט הבריטי באזור הים התיכון

יה ית הבנומתכנון בריטי מוקפד בעידן שבו נוצרו מבנים מפוארים במיטב מסור

  .מנדטורית-המודרנית

והתעשיות שהתפתחו , עם קום המדינה נגדע באחת העורף הכלכלי של הנמל

. כבדותהתעשיות ההאטרקטיביות של ירדה במהלך התקופה כך  לענוסף . באזור

אך , שהיה מהחשובים באימפריה הבריטית, בחיפה וסביבתה נותר אזור תעשייה

מהעידן המפואר נשארו באזור . ת עכשוויותאינו מתאים תמיד לתעשיות מודרניו

שבחלקם אינם מתאימים עוד  ,עדויות רבות בצורת מבני תעשייה מרהיבים

  .לשימוש ההיסטורי שלהם ולמעשה תפקידם הסתיים

? יום העיון בא לבחון את השאלה  מה יכול להיות עתידם של המבנים שנותרו

על כנם כדי שיוכלו לספר  כאנשי שימור אין לנו ספק שהמבנים צריכים להישאר

אך השאלה שאנו שואלים היא . את סיפור התעשייה המפוארת שהתפתחה כאן

כיצד ניתן ? שחלקם הם היכלים מלאי הוד ,מה ניתן לעשות בבניינים שנותרו

  ?להשתמש בהם כמנוף לפיתוח והתחדשות של האזורים בהם הם ניצבים

  



 

5  

  

  :בקשות להודות לכולםשותפים רבים תרמו להצלחת הכנס ואנו מ, תודות

חדוה אלמוג סגנית ' הגב :אישים שכבדו אותנו בנוכחותםלנבקש להודות 

מר יגאל , מר אריה לישניאק מנהל מפעל נשר, וממלאת מקום ראש העיר חיפה

ירח דויטשר דיקן ' פרופ, ל תקשורת שיווקית בחברת חשמל"אריה סמנכ- בן

ל המועצה "יוסי פלדמן מנכ הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון ומר

  .לשימור אתרי מורשת בישראל

חברת : ארגון ותמיכה ביום העיון, תודה לכל הארגונים שחברו יחדיו לתכנון

המרכז , קתדרת חייקין באוניברסיטת חיפה, עיריית חיפה, חברת נשר, החשמל

מורשת הארכיטקטורה בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון והמועצה  לחקר

  .מורשת בישראל לשימור אתרי

מנהל יחידת השימור בעיריית , וליד כרכבי' ארכל, לכל המרציםתודה מיוחדת 

לכל משתתפי הפאנל , ר המועצה לשימור אתרים בחיפה"אלי אלעד יומר ל, חיפה

  . נעה שק על ההדרכה בסיורים' ארנון סופר ולארכ' ולפרופ

, נעה שק' אדר', יץחדוה מוסקוב' אדר, רבקה השמשוני ח"פרופ: הועדה המארגנת

  .גייסט-יעל סיון' אדר', רות קובץ
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  מושב ראשון

  תחילתה של חיפה כעיר תעשייה
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בריטי ושיברו-החלום היהודי: התעשייה בחיפה   

  חיפה' אונ, קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה, ארנון סופר' פרופ

ין היו סיבות טובות להאמ 1947–1905כל מי שעיין במפת ארץ ישראל בשנים ל

הם המקומות המבטיחים ביותר ) העיר והמפרץ שמצפונה(ולקוות שחיפה רבתי 

, כבישים, רכבות, נמל(בכל הלבנט להקמת מפעלי תעשייה ומפעלי פיתוח אחרים 

  ).מוסדות חינוך גבוה ובנייה , מסחר

אזור , אקלימיים הטובים ביותר בארץ ישראלהו הגיאוגרפייםנתונים הלחיפה היו 

מפרץ , )נעמןו קישון(נחלים זורמים בכל ימות השנה  שני, רוק ויפהגשום ועל כן י

מישור רחב וריק ו מוגן מסערות החורף התוקפות את חופי ישראל מדרום מערב

  .שבו ניתן לתכנן ולבנות כל דבר שיעלה על הדעת

בין הכרמל לגבעת (נמצאת  פירצת הקישון , מעבר לחיפה וסביבתה הקרובה

שכן דרכה ניתן לחבר מסילות וכבישים , חבורתי חשובזהו יתרון ת .)אלונים

) אירביד(לעבר מזרחה של הארץ ועד לירדן ) חיפה(המחברים את ים התיכון 

רבות דובר על ... (בצרה ואפילו עד לטהרן ובומביוומשם יותר מאוחר עד לבגדד 

בסיס ימי המסייע  תהייהחיפה בתקופה המנדטורית ). מסילת ברזל עד לבומבי

  .הושקעו באזוררבים משאבים ו ץסואריה הבריטית להגן על תעלת לאימפ

לידי ביטוי ומיצוי כאשר נתגלה הנפט באזור כרכוך וצינור הנפט  ובאנתונים אלו 

צינור זה יהווה בסיס להקמת בית . הראשון במזרח התיכון הונח משם לנמל חיפה

היה זרז  הצינור .הזיקוק הגדול של בריטניה באגן המזרחי של ים התיכון

למסילת הברזל שכבר  .הגדול והמודרני בארץ ,להחלטה על הקמת נמל חיפה

ולימים בדרום  נוספה הרכבת הבאה מקהיר, )זית'הרכבת החיג(הייתה פעילה 

  .משמשת כצומת הרכבותחיפה כאשר עד לבירות  הוארכה

לחיפה כל שהוא מחפש על מנת להקים , יש אפוא, )אירופאי(בעיני כל תעשיין 

ואוכלוסייה , מקום יפה למגורים, רשתות תחבורתיות וגם חשמל, נמל: עלמפ

מרחבים להקמת מפעלים גדולים ") הטכניון("מוסד אקדמי טכנולוגי , איכותית

וגיבוי של אימפריה אדירה הרואה גם היא במפרץ חיפה פוטנציאל ) וגם קטנים(

  .רב

סמן את כל דרום  אברקרומבי והמתכנן האזורי לא איחר לבוא יהתכנון האזור

יחד עם (תעשייה הגדול ביותר באימפריה הבריטית ההמפרץ מצפון לקישון כאזור 

  ).שטחי התעשייה של העיר חיפה מדרום לקישון
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הבריטים בונים את בתי , היו השנים למימוש החלומות ואכן 30-וה 20-שנות ה

לעומת (מניחים את מסילת הברזל הרחבה , את הנמל, המלאכה של הרכבת

הם . מדרום לצפון הארץ ומאוחר יותר עד לבירות וצפונה) זית הצרה'החיג

הם שותפים בהקמת בתי . מסייעים בהקמת תחנות הכוח בנהריים ובמפרץ

  . הזיקוק ומפעל דשנים וכימיקלים

בונים את ורוכשים קרקעות בהיקפים נרחבים במפרץ , היהודים הולכים בדרכם

טחנות ה", "נשר"ירופה בונים את מפעלי משקיעים יהודים מא  .חיפה והקריות

על " (שמן" ,)הנזכרים למעלה" מפעלי החשמל"ו" דשנים וכימיקלים" ("הגדולות

מפעלי הצבעים , "וולקן" ,"פיניציה" ,"אתא", )הישן" עתיד"אתר מפעל 

  ").נעמן("הקרמיקה מפעל ו) "צבע"ו" טמבור("

כתומכים בתעשיות , הוקמו מאות מפעלים קטנים יותר אך חשוביםבה בעת 

ובכל בפרט גדלה בצפון הארץ האוכלוסייה את המשרתות ההגדולות וכתעשיות 

  .בכלל ארץ ישראל

מוצאת את יהודי ארץ , מלחמת העולם השנייה שהייתה אסון נורא לעם היהודי

חקלאי וכלכלי שלא נראו , בפיתוח תעשייתי, )וחיפה כחלק מן הארץ(ישראל 

את מאות אלפי החיילים , רתת את תושבי הארץזו תעשייה המש. בארץ מעולם

לכאורה הנתונים הגיאוגרפיים . וכן את צורכי המלחמה, הזרים שהגיעו לכאן

  .דטרמיניסטיתהוכיחו עצמם בצורה 

עוד  1946בשנת  .אכן מממשת פוטנציאל זה ,כעיר עם פוטנציאל ,חיפה כעיר עתיד

- האמריקאית) Aramco(חברת ערמקו  .נדמה היה שהמציאות עולה על החלום

צינור (תנורה  שבסעודיה לחיפה -סעודית מחליטה להעביר את צינור הנפט מרס

  .להרחבה מתכונניםובתי הזיקוק ) הטפליין

הוכיחו  ןה :אבל השנים שלאחר מלחמת העולם השנייה הוכיחו את ההפך

ם הנחשלות הערבית וגערבי - שבמזרח התיכון הגורם הקובע הוא הסכסוך היהודי

חיפה  גורמים אילו הכתיבו את מה שקרה במפרץ . י החברה והכלכלהבתחומ

כלכלי באזור גם -והם ממשיכים להכתיב את סדר היום הגיאו 1945-48בשנים 

  ! 2009בשנת 
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  החלום ושברו

קרי השוק לתעשייה היה , התכווצה הארץ לנתוניה הטבעיים, עם תום המלחמה

  .יון נפשותבעיקר השוק היהודי שמנה לא יותר מחצי מיל

ליל "בין היתר נפגעו ב, דווקא בחיפה(המאבק בבריטים הביא להרס תשתיות 

. מסילות הברזל והכבישים שחברו את הארץ עם השכנות  הערביות" הגשרים

הקשר של . נפגעו בתי הזיקוק ובתי המלאכה של הרכבת ,פוצצו מסילות הברזל

חיפה נותרה . ודי הארץחיפה עם העולם הערבי נותק בעקבות החרם הערבי על יה

  . אביב המרכזית והאטרקטיבית - כעיר מחוז  קטנה לעומת תל

יחסי ישראל . את החלום החיפני באופן סופי" קברה"מלחמת השחרור של ישראל 

צינורות הנפט עקפו עכשיו את . מדינות ערב כולן הפכו ליחסי עוינות ומלחמות –

חיפה כצומת ). נורות העירקייםהטיפליין והצי(בדרכן לים התיכון , ארץ ישראל

זית פסקה לפעול 'נותרה כצומת דרכים מקומית והרכבת החיג, בינלאומית

אך עם הקמת  ,שרת בתחילה  את ישראל  כולה חיפה נמל. ופורקה ברוב חלקיה

  .איבד את יתרון הבלעדיות) 1965(נמל אשדוד 

הישראלית התעשייה בחיפה התרחבה רק בהתאמה לגידול האוכלוסייה והכלכלה 

  ).ללא הגדה המערבית ורצועת עזה(הצומחת 

מירדן , )1948(ואחר כך מארץ ישראל ) 1947(בריטניה נפרדה קודם מהודו 

החלום הבריטי שחיפה תהיה ליברפול . גם מתעלת סואץ 1956-ומקפריסין וב

  . שנייה נגוז

. ייםהגיאופוליטנדמה היה שהשלום עם ירדן יחזיר לחיפה את יתרונותיה  1993-ב

שייכים למערב ולמדינות , תמהר מאוד הסתבר שכלכלת ישראל ועוצמתה היחסי

  .החזקות בעולם ואין לה הרבה מה להציע למדינות עניות כירדן

נושאים  ,30–20-הם נבנו בשנות ה .עומדים מפעלי תעשייה רבים שוממים 2009-ב

  .מרתומחכים ליד מש,  על גבם היסטוריה כלכלית וארכיטקטונית מפוארות
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 1940, עורפו של נמל חיפה

במפה ', השער למזרח' –חיפה 
 1940 )בגרמנית( משנות השלושים

 1932, שימושי קרקע במפרץ חיפה

 מפה פיזית של אזור חיפה
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הצעת האדריכל ריכארד 
ית נמל במסגרת ין לבנקאופמ

תכנית מתאר כללית של חיפה 
   ואיזור זבולון

כיצד ראה ריכארד 
קאופמן את מפרץ חיפה 

 על פי הצעתו

יעוד קרקעות דרום מפרץ 
חיפה על פי הצעת פרופסור 

 1936, אברקומבי
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  דיק וסאלטי ,מפעל הטבק של קרמאן

(Karaman,Dick & Salti) 

  סועאד קרמאן' גב

ממצרים ועד ' Régie'ענף הטבק באימפריה כמונופול מאנית פעל 'בתקופה העות

- ובשנות ה, י השלטון הבריטי"י הוסר ע"המונופול בתחומי א. טורקיה של ימינו

 Karaman, Dick and'בהם , רובם בבעלות ערבית, ליםהוקמו מספר מפע 20-30

Salti 'ו -'Baddour 'בחיפה' ,Tobacco Factory Ltd 'יצור הסיגריות  .בנצרת

  .ותרם רבות לכלכלה המקומיתהדרישה ב ופק את ריס המקומי 

 )'Anglo-American Tobacco Company'( אמריקאית- חברת הטבק האנגלו

 ווקישהעסיק יהודים וש" אחים מספרו: "האחד .בנתה בפלשתינה שני מפעלים

' Karaman, Dick and Salti': השני. לישוב היהודי בארץ ישראל ומוצרי את

  ךהסתמ המפעל . לישוב הערביבעיקר  ומוצרי את ווקיהעסיק עובדים ערבים ושש

  . מעט על טבק מיובאבעיקר על גידול טבק מקומי ו

בן למשפחה מוסלמית שמוצאה בשכם  תעשיין ואיש עסקים, טאהר קרמאן' חאג

מי של ראש כסגן המוסל 40- בשנות ההן יכ(ופעיל בפוליטיקה המקומית בחיפה 

  . טבק בחיפהההיה מבעלי מפעל  ,)העיר היהודי שבתאי לוי

 ובמפעלים) יןידוגמת חנות לחומרי בנ( משפחת קרמאן הייתה מעורבת בעסקים

היום (הסיד והמחצבה בנחלה  אחד מהם היה כבשן. בחיפה ובסביבתה נוספים

הפעילות . "אבן וסיד"כשותפות עם  1926שהוקם בשנת ) רחוב גאולה בחיפה

למשפחה  .שריפת קוצים והובלה על גבי חמורים, במפעל זה החלה בעבודת יד

  . ובה טחנת קמח ומחלבה) שליד כפר חסידים(הייתה גם חווה חקלאית באיבטין 

אל פינת סירקין בבניין אבן עירוני ערבי המשפחה התגוררה בחיפה ברחוב יחי

אדריכל משה גרסטל התכנן  1937בשנת . 20-מסורתי שנבנה בראשית המאה ה

קרמאן בניין למטרות השכרה בסמוך לבית המשפחה ברחוב עבור משפחת 

  .סירקין מול שוק תלפיות' ין נוסף ברחיובנ, סירקין

חלק  .ים ערבים מהאזורשהעסיקה פועל ,באיבטין הייתה למשפחה חווה חקלאית

שם גרים , במתחם מגורים בתחום החווה התגוררו מהפועלים ומשפחותיהם
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בחווה גידלו בקר לחלב ששווק בחיפה גם למגזר . צאצאי משפחת קרמאן עד היום

 .גם טחנת קמח בההייתה ו, היהודי

  

  

  

  .מאוסף הגברת קרמאן, פועלים במפעל: למעלה מימין

  .רישום ידידו האדריכל משה גרסטל, רמאןטאהר ק' חאג: למעלה משמאל

  .בית המשפחה בשולי רחוב סירקין בהדר הכרמל: למטה מימין

  .המבנה הראשי של המפעל: למטה משמאל
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  מושב שני

  מבני תעשייה היסטוריים

 

 

 

 

 

 

  מושב לזכר השופט ליאונרד רבינוביץ

  

חבר ופעיל , )1912-1990(אונרד רבינוביץ ימושב זה מוקדש לזכר השופט ל

רבות שתמך , בועדה הציבורית של המועצה לשימור אתרי מורשת בחיפה

   .בקידום החקיקה בנושא השימור
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 1939חיפה , מפעלי זיקוק מאוחדים
  שנירמןגיא  'ארכ

חיפה נבחרה . מתחם בתי הזיקוק במפרץ חיפה הוקם בצל מלחמת העולם השנייה

מועדף לשינוע ה ת למיקומההודולשמש מסוף ימי לצינור הנפט שהגיע מעיראק 

ולעגינה בחוף המזרחי של הים התיכון ובקצהו של רצף גיאוגרפי בהשפעה 

במקביל , 1933הסתימה בשנת , שארכה כארבע שנים ,הנחת הצינור. בריטית

הייתה בידי הבריטים היכולת לשנע , שני הפרויקטים גמרעם . חיפהלחנוכת נמל 

ביקוש לענות על הובכך , דרך חיפה, כוןאל הים התי במזרחנפט גולמי מהבארות 

תה בידי הבריטים גם יהי 1938-ב. העולה לנפט בצי הימי הבריטי ובאירופה בכלל

מפעלי זיקוק "י חברה בשם "היכולת לזקק נפט במפעל שהוקם בחיפה ע

  .)Consolidated Refineries LTD( "מ"מאוחדים בע

חלקה הגדול בבעלות ש(ית תה לסניף המערבי של תעשיית הנפט הבריטיחיפה הי

של מבני קבע קונבנציונאליים לצד המפעל החלה הקמתם  1939-ב. )ממשלתית

המבנים נתפסים כחריגה סגנונית . מגורים ופונקציות תומכות, שאכלסו משרדים

, גם טכנולוגית הבנייה של המבנים חריגה. בנוף האדריכלי של אותה תקופה

המתחם הוקם כחלק מרשת . יעילות משלבת ידע מיובא ומערכות אקלימיותו

מבצעית ומסחרית לצד שורה של אתרים דומים במרחב הפעולה של חברות הנפט 

י "כל המבנים במתחם תוכננו ע. ומייצג תמונה של המזרח התיכון בימים אחרים

, H.C.Mason-ו James Mollison Wilson (1887-1965) ,צמד אדריכלים בריטיים

תם אדריכלים תכננו עבור חברת הנפט מספר אתרים או. שנשכחו במהלך השנים

מהם ניתן ללמוד על מקורות ההשפעה של הסגנון , ברחבי המזרח התיכון

. חוסההמתחם סמוי מן העין בניגוד מוחלט למפעל שבצילו הוא  . האדריכלי

המפעל ושלל מתקניו היו לעומת זאת לנקודת הציון המשמעותית במרחב 

  . האורבאני

נשמר המתחם ") בתי זיקוק לנפט"חברת (ן "תון לתחזוקה של בזבגלל היותו נ

וכמעט לא שינה את ייעודו , המנהלתי של בתי הזיקוק בצורה טובה יחסית

את ההקשרים ההיסטוריים  והאדריכליים של  סקרהההרצאה . מתחילת הדרך

בה תיעוד של המתחם ובפרט  הוצג. את ערכיו הראויים לשימור וחשפההמקום 

  .המרכזי בהירארכיית התכנון של האתר –הנהלת החברה של מבנה 
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  ין ההנהלה ופרטיםיבנ -בתי הזיקוק 
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  מיפוי מבני התעשייה במפרץ חיפה
  המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, גייסט-ומתכננת יעל סיון 'ארכ

ים המבנ. נשקף נוף תעשייתי מרתק וייחודי בארץמנווה שאנן לכיוון מפרץ חיפה 

הארובות והמיכלים , הצינורות, הציוד, המכונות, הפונקציונאליים, העצומים

ממנה נובעת , ומשדרים עוצמה מעשה ידי אדם מייצרים סביבה מסקרנת

  .האסתטיקה של המתחם

  .הנוף התעשייתי הזה של  העיר מסמל את מורשתה של חיפה כעיר תעשייה

  ,מבני התעשייה ובכללם, יםשבו אדריכלות המבנעידן בראשית התעשייה בחיפה 

 חובהשמשמעות וכך נותרו להן באזור ירושות אדריכליות מרשימות  קבלה

חלקם עדיין ? השאלה היא איך משמרים את המבנים המרשימים הללו. לשמרן

בסביבה שהשתנתה מצויים חלקם הוסבו לשימושים חדשים וחלקם , בשימוש

  .ואינה מתאימה עוד לתעשייה

מבחינת שימור . ילים עדיין ויישארו במקומם שנים ארוכותחלק מהמפעלים פע

דוגמא . מבנים שמשתמשים בהם נשמרים לאורך זמןכיוון ש, המבנים זה טוב

המבנים בשימוש ולמרות שהוכנסו . מבני המשרדים בבתי הזיקוקמוצלחת היא 

האלמנטים החשובים נשמרו  ,בהם שינויים כדי להתאימם לסטנדרטים עכשוויים

במקרה בתי . שים במבנים מכבדים את האיכות האדריכלית שלהםוהמשתמ

נשאלת השאלה כיצד ניתן לחשוף את שורת מבני המשרדים לציבור , הזיקוק

שהיו  קירוראותן ארובות " הלבניות"במתחם בתי הזקוק מצויות גם . הרחב

נראה שיש הסכמה . אינן פעילות יותר 2008בשימוש עד השנים האחרונות ומשנת 

האתגר הוא במציאת השימוש , הן מבנים לשימור" לבניות"ור הרחב שהבציב

  . ההולם להבטחת שימורן

על שפת הים ' מתחם אחר הטומן בחובו מבנים מרהיבים הוא תחנת הכוח חיפה א

שבעברו היה מבנה מרכזי בחברת  ,במתחם מבנה משרדים מרהיב. בחוף שמן

העומדת ללא ' וח חיפה אלצידו במתחם תחנת הכ. חשמל וכיום שימושו שולי

שני מבנים אלו ניצבים במתחם פעיל של ייצור חשמל ולכן . שימוש מספר שנים

  .להם שימוש ציבורי חדש הוא קשהלמצוא הינו האתגר 

הפכו למרכז קניות  ,שסיימו את תפקידם במפרץ חיפה ,"המגפר"ו "פיניציה"מבני 

רותיהם צופו בלוחות קי, מבני התעשייה במקום נשארו". חוצות המפרץ"סואן 

חללי התעשייה הגדולים והשונים . אחידים אך הצללית התעשייתית נשארה
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. בגודלם מאכלסים כיום חנויות וחללי מסחר בגדלים שונים ולמטרות שונות

נותרו  המחזורי פעולת "ע. מבנים למחזורהוא דוגמא   "חוצות המפרץ"פרויקט 

  . חופשיהמבנים והותאמו לתפקידם החדש באופן נפחי 

מתקבלים שני צירי תנועה , שבנוסף לתעשייה שבחוף שמן ,מיפוי המבנים הדגיש

  . ציר ההסתדרות וציר דרך בר יהודה, שלאורכם התפתחה התעשייה במפרץ חיפה

 "נשר"לאורך ציר בר יהודה והמשכיו לשני הכיוונים נוכל למצוא את מפעל 

תחנת ; ם את תפקידושסיי "הזרע"מפעל ; במזרח שפעיל כיום באופן חלקי

מפעל ; מבנה שסיים את תפקידו בתוך מתחם פעיל - הדיזלים של חברת חשמל

טחנת  -  "טחנות הגדולות"ה; שסיים את תפקידו הטבק של משפחת קראמן

מול תחנת רכבת מזרח , ממערב לטחנות הגדולות; הקמח של חיפה שעדיין פעילה

בסופו של הציר  ;ופן חלקיבאכיום זעירה שפעיל  תעשייהמחסנים ונמצא אזור 

בצדה השני של העיר התחתית נמצאות ממגורות דגון בבניין בטון מרשים משנות 

  .50-ה

שדרות ההסתדרות ניתן למצוא מפעלי תעשייה לצד מתחמי  -לאורך הציר השני

מכוניות ותחומי מסחר נוספים הנזקקים לשטחים , חומרי בניה, מסחר לריהוט

ציר ההסתדרות עובר באזור שהוגדר מראשיתו כאזור  .גדולים וכן תעשייה זעירה

  .היום ניתן להבחין בשינוי לכיוון המסחר, תעשייה

לידי ביטוי  שבאהמגאווה גדולה בתעשייה , ברבות השנים היחס לתעשייה השתנה

למאבקים ועד  60-וה 50- בגלויות של מפרץ חיפה והנוף התעשייתי משנות ה

וניקוי מפרץ חיפה מזיהום תעשייתי ציבוריים לסגירת מפעלים מזהמים 

 שהמורשת ,השינוי הזה אינו משנה את העובדה. בימינו ומתדמית התעשייה

המקומית היא מורשת של תעשייה ועלינו להשכיל לשמר את המבנים באופן 

  .שיוכלו לספר את סיפורם גם אם היחס הכללי לתעשייה השתנה
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 מבנה תעשייה פעיל  מפת אזור מפרץ חיפה

  מבנה תעשייה נטוש

  מבנה תעשייה בשימוש חדש

  עשייה באזור שהשתנהמבנה ת
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  מושב שלישי

  פנים לעתיד: מבני תעשייה
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  מבט עולמי - ש מחודש בירושות התעשייהשימו
  רותם-ר עינת קליש"ד

 845מציין כיום  European Route of Industrial Heritageהארגון האירופאי 

מוקדים בעלי היסטוריה  66 -ב, פרויקטים המפוזרים על פני עשרים ותשע מדינות

פי  שימוש מחודש על/הארגון מיין את פרויקטי השיקום. עשירה של תעשייה

ראה  1973עוד בשנת . הקשורים עם תימות אופייניות לנופי התעשייה' נתיבים'

מפעל מלט נטוש  ,Taller de Arquitectura - מ Ricardo Bofillהאדריכל הספרדי 

החליט להפוך אותם למשרדיו  אותן ,בפאתי ברצלונה שהכיל עשרות ממגורות

צב חללים רבים ובחלק שהשאיר עי, חלק מהממגורות הוא הרס. הפרטיים

, דגנים, חללים אלו תוכננו במקור לאפסון של גרעינים. תצוגות ועבודה, לאירוח

- חללים אל, עם תום שימושם. גרגרים ואבקות ולא לשימושם של בני האדם

  . אנושיים אלו התגלו במלוא הדרם והחלו לעורר את הדמיון וההשראה

ד עם ירושות התעשייה אירופה ואמריקה הצפונית להתמוד התחילו בהןבשנים 

, לעבוד המשיכובישראל המפעלים , )2000 - ותחילת שנות ה '90', 80 - סוף שנות ה(

רק שני עשורים מאוחר יותר אנו מתפנים להתמודד . אם כי כבר לא באותו השצף

בסביבות , מפעלי תעשייה נטושים במלואם או בחלקם -המערבית הזו ' צרה'עם ה

  .ויש הרבה מה ללמוד, כבר יש ממי ללמוד, לשמחתנו. מוזנחות ומזוהמות

: את פרויקטי השימוש המחודש של מבני התעשייה ניתן לקטלג באופנים שונים

לפי טיפולוגית , )מקוריים או מחודשים(שימושים , נופים, מידה- קנה, לפי תקופות

בשנת . טיפולוגיה מובהקת מייצגיםמבני הממגורות למשל . 'המבנים שלהם וכו

ו שני מבני סילו גדולים בנמל קופנהגן לבנייני מגורים אקסקלוסיביים הומר 2005

בפרויקט יוצא דופן ויחד עם זאת הגיוני . MVRDVעל יד משרד האדריכלים 

, חללי הממגורות נשארו פנויים לתנועה כאשר הדירות נתלו סביבם, ופשוט זה

רור מעטפת הממגורה לא ניתנת לחי: הסיבות לכך היו הנדסיות. חיצונית

ואילו דירות אקסקלוסיביות דורשות חלונות ומרפסות בעלי שטח , אינטנסיבי

כולל , ר ליחידה"מ 200 -עד 90ד חדשות בגדלים של "יח 84הפרויקט מציע . ניכר

שימוש "או " שימור", "שיקום"הסברה שפרויקטי . מרפסות עצומות בגודלן

  .מסתמנת כלא מדויקת, אינם כלכליים" מחודש

-Tate -אחד המפורסמים הוא ה. חשובה אחרת היא מבני תחנות הכוחטיפולוגיה 

modern  אותו תכנן משרד האדריכליםHerzog & de Meuron , בו חלל טורבינות

החלל העצום הפרופורציות הלא . קומות 5ר ובגובה של "מ 3400 בשטחראשי 
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הצללים , התאורה הטבעית, פתחי החלונות הגבוהים והאציליים, שגרתיות

אמנות  ].1' תמונה מס[ומלהיבים דרמה שכל אלו יוצרים בחלל הם ייחודיים וה

תצוגות , ואכן. בכלל ואמנות מודרנית בפרט מוצאת חללים אלו מעוררי השראה

רבות שהוצגו בחללי מוזיאון לונדוני זה מפורסמות בשל היותן מותאמות 

אך לא , הקותחלל ואור הם סוגיות אדריכליות מוב. לסביבתן ועל כן ייחודיות

, החלודה והברגים, הצינורות, הפלדה. החומר והטקסטורה - פחות מהן 

ובמיוחד כשהם מופיעים מחוץ , מלהיבים לא פחות', ארכיאולוגיה של התעשייה'ה

  ]. 2' תמונה מס[והזיהום הרעש , לקונטקסט של תעשיית הלכלוך

מיכלי , שניםכב, מחצבים, מפעלים: פארקי תעשייה הם קבוצה טיפולוגית נוספת

מקובצים יחד כאסופת מבנים או אתרים בעלי תכונות מורפולגיות ', גז וכו

 Landschaftspark Duisburgפרויקט מפורסם כזה הוא פארק . ייחודיות ושונות

Nord  אותו תכנן אדריכל הנוףPeter Latz . ר המכיל גזומטר "קמ 2פרויקט של

, בית כבשן ותחנת כוח; באירופהאחד ממרכזי הצלילה הגדולים  ובו) מיכל גז(

מתקני , מחצבה בה ניתן ליהנות מסנפלינג; בהם מתקיימים מופעי תרבות ואמנות

קונסטרוקציות פלדה עצומות שהפכו למונומנטים על ; אקסטרים- טיפוס וספורט

טוענת שככל שהמכשירים  ,חוקרת תרבות, שרון זוקין. ועוד, ידי תאורת אומן

כך המכונות הגדולות  - קלים ושקופים , קטנים, ר דקיםיות, שלנו יותר מורכבים

החיבור הסנטימנטאלי  ].3' תמונה מס[והגסות מעוררות אצלנו נוסטלגיה 

לא  כברבגלל שזה . לאסתטיקה של התעשייה קורה לדבריה בגלל שזה לא אמיתי

  .אמיתי

באופן לא מתוכנן ולא , טבעי, נורד אפשרו לצמחיה לצמוח פרא- בפארק דויסברג

חיות וציפורים הוחזרו אל שטחים נרחבים שנחסמו לכניסתם של בני . מאולף

אחרי עידן של : אם רק ניתן לו, לטבע יכולות מדהימות לשקם את עצמו. אדם

האדם לוקח צעד אחורה כדי לאפשר , בגלל התעשייה, י האדם"הרס הטבע ע

קולוגי יפוי האהר]. 4' תמונה מס[במקום התעשייה , לטבע להתחזק ולהתקיים

טיפול בביוב ובשפכים , Emscherבתכנון הפארק שילב גם את שיקומו של נהר 

כמו כן תוכנן מנגנון ניהול מי . שזרמו מהתעשייה ומעשרות הערים הסמוכות דרכו

שיתחזק את הפארק לפי צורך וללא תלות בתנאי , גשם באופן פשוט יעיל וחסכוני

  .  מזג האויר בעונות השונות

. ה הוא לא רק אדריכלי ואקולוגי אלא גם פרויקט חברתי ותרבותיפרויקט ז, אבל

יומיים ויוצאי - יום, יזומים וספונטאניים -בשטחיו מתקיימים אירועים רבים 
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, עם דופק תמידי, מקום חי, זהו אתר אהוד לצילומי טלוויזיה וקולנוע. דופן

, וןמופעי תיאטר, במקום מתקיימים קונצרטים. ימים בשנה 220 - הפועל כ

השקת , גאלות ופסטיבלים, ירידים מסחריים ומקצועיים, תערוכות, ריקודים

בפארק ניתן . הקרנות של סרטי קולנוע תחת כיפת השמיים ועוד, מוצרים חדשים

בהם אפשרות , פאבים ובארים יוצאי דופן בעיצובם, מועדונים, למצוא אולמות

אחד המקומות . איש 15,000 -לקיים גם אירועים אינטימיים וגם המוניים ל

הנגועים והחשוכים ביותר בתולדות אירופה של העידן המודרני מושך אליו כחצי 

האם נוכל לדמיין את מתחם חוף שמן בחיפה מושך . מליון מבקרים מידי שנה

  ?!?ואף מביא תיירים? אותנו אליו

אוכלוסיית המשתמשים המחייה את , כמו גם באחרים, בפרויקטים מסוג זה

מקומות אלו יתמלאו ". מיינסטרים"ה שייכת בעיקרה לתרבות ההמקום אינ

סגנון : 'אחרת'ויהפכו חיוניים בהכרח על ידי אנשים שמעדיפים את הדברים 

תרבות (' אלו אנשי הפרינג. מפגשים אחרים, מוזיקה אחרת, תיאטרון אחר, אחר

 ויוצקים משמעות - המביאים אנרגיה חדשה לרקמה העירונית החברתית , )הקצה

  ]. 5' תמונה מס[אלטרנטיביים אחרת לחיים עירוניים 

בעולם כבר גילו שפרויקטים של שימוש מחודש במבני תעשייה והנופים המרגשים 

ארד פלורידה גילה 'ואילו ריצ'; משמעותיים לאוכלוסיית הפרינג -שאלו מציעים 

' נגשאוכלוסיית הפרי "the rise of the creative class" (2002(לעולם בספרו 

  .משמעותית מאד לעיר

שיקום של מתחמים רחבי : מציג סוגיה חשובה נוספת Duisburg-Nordפארק 

להם השפעה בקונטקסט עירוני ואף , )brownfields(נגועים ומזוהמים , ממדים

פרויקטים הנמצאים  120למשל הינו אחד מתוך  Duisburg-Nordפרויקט . איזורי

פרויקט איזורי זה משרת . הרור בגרמניהשבחבל ) Emscher Park(בפארק אמשר 

ר הם שטחים "קמ 320מתוכם , ר"קמ 800ויושב על , מליון איש 2, עיירות 17

  . ירוקים

היא הפכה מעיר ' 90-במהלך שנות ה. גם בילבאו בספרד עברה שיקום רחב ממדים

העיר ידועה . תעשייתית כבדה לעיר אירופאית אטרקטיבית המושכת תיירים

רובם ככולם באיזורי , פרויקטים שונים המפוזרים ברחביהבזכות מספר 

את פרסומה והבאזז התקשורתי השכילה העיר לייצר . התעשייה והנמל לשעבר

כוכב פרנק /שתוכנן על יד האדריכל, מוזיאון הגוגנהיים - באמצעות פרויקט מוזמן 

הרעש התקשורתי שנוצר סביב המוזיאון עשה בדיוק את העבודה לה קיוו . גרי
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ואיפשר את השיקום , פרסום ותמיכה ,הוא הביא הרבה כסף: מתכנני העיר

. לרווחת תושבי העיר" נוצצים"ופחות " אפורים"והבינוי של איזורים יותר 

כל פרויקטי השיקום בעיר שולבו עם מערכת התחבורה הציבורית , כמובן

הם הפכו חלק בלתי נפרד מהמרחב הציבורי העכשווי של  - ואף יותר , המתחדשת

מקור המים , העיר בכלל ומהמרחב הציבורי באיזור הנמל לאורך נהר הנרביון

אלא גם , התעשייה לא רק הרסה את הטבע. בפרט, שפירנס בעבר את התעשייה

יציאתה . גזלה את האפשרות לקיים מרחב ציבורי הנמצא בסמוך למקורות המים

להחזיר לאדם את מה שאמור , המתכננים, יה מן העיר מאפשרת לנושל התעשי

  .כחלק מהמרחב הציבורי, הים והמים, הנמל: היה להיות בבעלותו

, עורקי תחבורה, טיפולוגיה אחרונה אותה הזכרתי בהרצאה היא מבני מסילות

אלו חללים ליניאריים ששירתו את הצורך בהעברת סחורות . גשרים וויאדוקטים

ניתן לבקר . חלקם הגדול עומד מיותם בעשורים האחרונים. גלםוחומרי 

 Promenade Planteeבפאריס (ב ובאירופה "בפרויקטים רבים מסוג אלו בארה

 -רעש רב בתקשורת הוא פרויקט ה שיצרפרויקט ). ועוד Hofpleinlijnברוטרדם 

Highline טן הסיפורים על מסילת הרכבת שחצתה רובע במנה. יורק-ניו, לסי'בצ

אך לא פחות מרתק הוא האופן שבו פרויקט , בגובה הקומה השנייה הם מרתקים

האנשים שפעלו נמרצות כדי לשמר את המסילה היו . זה התגבש ויצא אל הפועל

, מתוך היכרות. אך מיוחדים ויוצאי דופן באופיים, אמנם בודדים במספרם

י אלו התאפשרו נראה כ, תעשייה אזוריעם דמויות שפעלו לשקם , לעתים אישית

  .בעיקר הודות לקומץ אנשים בלתי שגרתיים בעלי חזון ויכולת

, רחובות, לא עוד כיכרות". אחר"מציע מרחב ציבורי  Highline-פרויקט ה

, מתכנני הפרויקט ראו במסילה. פארקים וקניונים אותם אנו כה רגילים לפגוש

זדמנות פז לייצר ה -בחיבור התלת ממדי השונה שלו עם העיר , בחלל הליניארי

חף מגינוני המרחב הציבורי ההיסטורי על , אחר, חדש, מרחב ציבורי שונה

  .2009בקיץ ויקט נפתח לציבור הפר]. 6' תמונה מס[תקופותיו השונות 

בסיכום ההרצאה הוצג פרויקט השיקום והשימוש המחודש של מפעל 

Westergasfabriek יקט זה אינו פרו. בו לקחתי חלק בשלבים שונים, באמסטרדם

 - ויחד עם זאת , הכי נוצץ או הכי מיוחד מבחינה נופית או אדריכלית, הכי גדול

הפרויקט נמצא סמוך . א: משתי סיבות עיקריות - הכי מרתק ומשמעותי ללימוד 

. במיקום המאפיין מבני תעשייה רבים בכל העולם, מאד למרכז העיר העתיקה

למרות שהפרויקט היה קטן . ב; ההשפעה שלו על מרכז העיר ראויה ללימוד

כך גם היה מורכב והכיל את כל הנושאים והסוגיות שעלו , )ר"קמ 1/2(יחסית 
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חשיבה מחודשת על המרחב הציבורי ; שיקום קרקע מזוהמת ברעלנים: בהרצאה

שיתוף הציבור המתגורר בשכונות הסמוכות המקיפות את ; שנגזל מהתושבים

יחודו של הפרויקט בקטנותו ובמורכבותו י. בעיות של מימון ותקציבים; המתחם

" פירמידת הזהב", אף זיכה אותו במקום ראשון בפרס יוקרתי באירופה

)Gouden Piramide( , האדם שהגה והוביל את הפרויקט. 2004בשנת ,Evert 

Verhagen, אך לא כחלק , עבד עבור מחוז ווסטרפארק בעיריית אמסטרדם

פש פעולה שלדבריו התגלה כהכרחי עבור הוא קיבל חו. מצוות עובדי העירייה

כיוון שאין דרך , אופן ניהולו את הפרויקט ראוי ללימוד. מימושו של הפרויקט

ארגון , חשיבה יצירתית. אחת ידועה או בטוחה להוביל פרויקט כזה אל הפועל

עם עדיפות לאנשים להם ידע נרחב ללא (צוות עובדים קטן ובעל אנרגיות רבות 

זאת נטייה יכולת להגיע לקונצנזוסים ויחד עם , )ספציפית התמחות מקצועית

תמונה " [vision"לייצר , היכולת לחזות קדימה - והכי חשוב , להסתייג מפשרות

 היעד .תה עבורו דינאמית וגמישהימר וורהגן אמר לא פעם שהדרך הי]. 7' מס

  .היה ברור ויציב איתן, לעומת זאת

  
אלא חשבו במונחים אחרים , פרוגראמה בפרויקט ווסטרגזפבריק לא דיברו על

המביעים מצבים משתנים  - נמרצות ופעלתנות , חיות - מונחים של חיים: לגמרי

תהליך זה הוביל לניהול . ודינאמיים לעומת הפרוגראמה המקובעת והסטטית

אמנים , פסטיבלים, אירועים, השטחים והחללים הושכרו לאנשי תרבות: 'אחר'

הוקם גוף שעסק אך ורק במציאת . ולטווח קצר, בדעל בסיס זמני בל - ' וכו

" נחשבים"השוכרים הפכו להיות כל כך . שוכרים ובדיקת השפעתם על המקום

המקום הפך להיות סמל של תרבות . שמשכו למקום את כל מי שראה עצמו ככזה

ארד פלורידה 'עליה כתב ריצ" מעמד היצירתי"תרבות ה, תרבות קצה, אחרת

ווסטרגזפבריק הפך להיות . 2002בשנת " the rise of the creative class"בספרו 

  .ונחשבים באמסטרדם' חמים'אחד ממרכזי התרבות הכי 

, לדבריו. מר וורהגן דיבר בהזדמנויות רבות על תובנותיו מתהליך הקמת הפרויקט

כיוון שאז כל אינטרס , visionבלי , אי אפשר להתחיל פרויקט כזה בלי חזון

כמות בעלי העניין . מהתוצר הסופי" יאכלו) "הכוח הכלכליובעיקר בעלי (

לכן . חלקה אפילו הזויה, ולטענתו, הרשימה ארוכה, תה עצומהיבפרויקט זה הי

  . לא היה נותר דבר בסוף התהליך - ללא חזון 

החזון המוביל פרויקטים כאלו חייב להיות מורכב משילוב של ראיית העתיד יחד 

הם חלק מהזהות , עולם המודרני הם מי שאנחנוהתעשייה וה. עם כבוד לעבר
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לא להכיר בהיסטוריה , ניסיון להדחיק את העבר או להתעלם ממנו. שלנו

לא  –ניסיון למחוק את העבר  –ואף גרוע מזה , ובמורשת שהשאירה לנו התעשייה

לא , יאפשרו לנו לצמוח הלאה מתוך בגרות בכדי להתקדם לעולמות טובים יותר

  .חברהכבני אדם ולא כ

  

  :1' תמונה מס
   –צילום של סימון אלן 
  Tate modern -חלל הטורבינות ב

  
  

  

  

  

  

  
  

  :2' תמונה מס
  חומרים וטקסטורות

  נורד-מדויסברג
  
  

  

    

  

  : 1' תמונה מס
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  נוסטלגיה למכונות הגדולות והגסות: 3' תמונה מס

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  . כדי לתת לטבע מקום של כבוד האדם לוקח צעד אחורה: 4' תמונה מס
  .נורדדויסברג 
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  בדויסברג נורד' אחרת'תרבות  : 5' תמונה מס

  

  

  

  

  

  

  

  

& י דילר סקופידיו "תכנון ע. יורק- ניו, Highline - ב' אחר'מרחב ציבורי  : 6' תמונה מס

  .רנפרו

  

  

  

  

  

  

  

  

אנשי . יונות יצירתייםאנשים יצירתיים מגשימים רע: החזון מוביל:  7' תמונה מס
  .באמסטרדם westergasfabriekפרויקט 
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 להקמת ועיצובית תכנית פרוגראמה -'להעיר את חיפה א

  'א חיפה ההיסטורית התחנה בבניין מבקרים מרכז/מוזיאון
  מבטים ,אורי אברמסון' כאר

נעשה ניסיון אמיתי ' הכוח חיפה א- בבואנו לגבש את הצעתנו להחייאת תחנת

חשבנו . 1981צמתו של החלל העצום שעומד בשיממונו מאז שנת לשמר את עו

על ". חידוש ימיו כקדם"שייחודו של אתר זה יהיה בתפיסה של שימור גילו ולא ב

יעשה  - פי הצעתנו החלל יטופל כך שיישמר כפי שהוא ורק במקומות בהם יידרש 

ת שימור מעטפ. תיקון מקומי קונסטרוקטיבי או הסרת מכשול במידה וקיים

  . הבניין הינו צעד חשוב וחיוני לעצירת התפוררותו

מרכז שיעוצב כך . הרעיון היה ליצור מרכז תרבות ייחודי המבוסס כולו על אנרגיה

כאמור הקפדנו מאוד לשמור על . שיתאים למערך ביקורי יום ולמופעים ליליים

את  .וקמטי הזמן שהופיעו בו עם השנים" צלקות"החלל כולו כפי שהוא על כל ה

כך שיוכלו לגלות את היופי שבו  ,מעליו" מסע ריחוף"המבקרים בחרנו לקחת ל

  . מנקודות מבט נרחבות ומעניינות

שהיא סיפור אינטראקטיבי  ,"בת האור"נרקמה אגדת  לטובת מהלך ביקורי היום

מפץ "ועד ל" מפץ הגדול"על שיאי התפתחות הציוויליזציה והאנרגיה החל ב

) במות מיצגים(ביקור נשתלו במות מופע מולטימדיה לאורך מסלול ה". החשמל

גשר תלוי ישמש . שכל אחת מהן מציגה חלק בסיפור ההתפתחות ההיסטורי

רצף תכני בהמבקר ולאורכו יתגלו החלל ובמות המיצגים " ירחף"מסלול עליו 

  .וויזואלי

. יאפשר מפגש של נציגי האתר עם הבאים ,שיותאם לקבלת קהל ,חלל הכניסה

במפלס זה תעביר את הקהל אל מפלס עליון ממנו יתגלה האתר כשהוא מעלית 

האולם יואר באור . אפלולי וחשוך וחלליו נראים רק ברמז כצלליות מרתקות

  ".סודותיו"מינימאלי טבעי כך שניתן יהיה להתרשם מהחלל מבלי לגלות את 

גיה נטווה מופע חי שכולו אנר לטובת מופע הבמה הייחודי שיערך בשעות הלילה

ויאומנו במיוחד " מיומנה"המציגים יהיו שייכים לקבוצת (של תנועה וסאונד 

 ,בו יצפה הקהל מיציע הישיבה שבאודיטוריום הפתוח והמרחף)  לצורך העניין

 300- היציע יכיל כ. בחלל הטורבינות, שיבנה בחלקו הדרום מערבי של המבנה

על חלק מבמות והמופע החי  דרמאטיתהחלל יואר בצורה , מקומות ישיבה

  .המייצגים ועל הגשר ייתמך גם במסכי וידאו ארט שימוקמו בחלל
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נוסף לאלו אזור חדר הבקרה ואזור הטורבינה הקיימת יעוצבו לתצוגה של 

בתחום " המילה האחרונה"בחלל יוצגו חידושים שהם ". החשמל באלף השלישי"

דלקים , יהויינתן מבטה והיערכותה לעתיד של חברת החשמל מבחינת טכנולוג

  . ואיכות הסביבה

, לחוש, תנועה ווידאו ארט יוכל המבקר לשמוע, כך בעזרת מעטפת סיפורית

לראות ולהתרגש מעוצמתו והדרו של החלל האדיר ואף לצאת עם מחשבה נוקבת 

מה עלינו : על המחר הממתין לנו מעבר לפינה ועל הבחירה הגדולה שנותרת בידינו

להרס או , ילפנו לשימושינו השונים ולאן פנינולעשות עם האנרגיות שמצאנו וא

  ?ליצירה

פרט . אורי אברמסון זכה במקום הראשון בתחרות מעצבים על הפרויקט הייחודי

היא , לעובדה שההצעה מושכת ומחוברת היטב לנושאים של אנרגיה וחשמל

וגורמת למבקר להתהלך על גשר מיוחד , משמרת את המבנה מבפנים ומבחוץ

  ".קתדרלה תעשייתית"וא ממש בתוך מבנה שה

  

  

  

  

  

 תמונה היסטורית -' חיפה א

  

  

  

  

  

                   כנית המוצעתוהת –' חיפה א
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 חלל התחנה –' יפה אח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מופע בחלל המרכזי –' חיפה א
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  הדגון והחזון
  שלומי אדריכלים- משרד בראון, נילי בראון' ארכ

   הדגון

במפגש בין ציר המושבה הגרמנית לחזית הנמל  ה הגרמניתבקצה המושב

ממגורות :  ניצבת מפלצת שהגיעה מן הים ונחתה בחוף, בשער העיר, המערבית

  .דגון

  

עד , 1966- ל 1951 בשלבים בין השנים י משפחת הכט"המבנה הוקם כממגורה ע

שטח . 'מ 45- וגובהו כ' מ 22 -רוחבו כ', מ 200 - אורך המבנה כ: למימדיו הנוכחיים

  .ר"מ 4,500 -כ: ההיטל

, חיטה .ומשמש כממגורה עד היום, אל הדגן והחקלאות - ש דגון  "המבנה נקרא ע

ומשם מובלים , מגיעים לממגורות בצובר ישירות מהנמל' דורה וכו, סויה, תירס

  . אלף טונות 90- הקיבולת  כ. ברכבות ומשאיות

  ).י"חנ(לים עבר המבנה לבעלות רשות הספנות והנמ  2003בשנת 

למד ועבד בגרמניה ועלה לארץ אשר , יליד פולין, אדריכל יוסף קלרוויןה: המתכנן

פרויקט בו זכה בתחרות , עבודתו הידועה ביותר היא תכנון משכן הכנסת. 1933-ב

הדר הכרמל את בית הקרנות ב, נן את בית צבי ברמת גןככמו כן ת. אדריכלים

  . חיפה ועודב

הן מן העיר והן מן , ן עירונית בולטת המזוהה עם חיפהדגון מהווה נקודת ציו

  . הים
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הארכיטקטורה של מבנה הבטון מזכירה 

" תחרת הבטון"ומרכיבי , כלי שייט קדום

   .בחזיתות יפים ביותר ובעלי ערך אדריכלי

המאבק לעצמאות של האדריכלות "בספרו 

' רככותב א" הישראלית במאה העשרים

  : אבא אלחנני

מש בבטון החשוף כתשתית קלרויין משת"

ליצירת מארג אורנמנטלי בקירות 

צורת שימוש זו מקנה כאן לבטון החשוף . האטומים ובקו הרקיע של המבנה

  ".לגיטימציה נדירה

  והחזון

. שפך הקישון לאזורנמל חיפה מתפנה בהדרגה ממיקומו הנוכחי ועובר מזרחה 

ח חזית ימית עירונית תפות, הנמל המערבי בדומה לערי נמל רבות בעולם באזור

תן יות, תהיה מוקד של פעילות עירונית מגוונת, אשר תחבר בין הים לבין העיר

  .ר ולחיפה כולה"תנופה חזקה לפיתוח המע

  ?  לכשיתפנה הנמל תתעורר השאלה האם להרוס את המבנה הענק

ולפתוח את המבט , המהווה חומה, מחד זו הזדמנות להיפטר ממבנה בנפח עצום

  .לים

  ?האם לא נפתחת הזדמנות מיוחדת , דךמאי

הן בשל היותו נקודת ציון עירונית בולטת , המבנה ראוי לשימורבראש ובראשונה 

נדבך בזכרון ההיסטורי , סמל בעל משמעות בנוף העירוני, המזוהה עם חיפה

י "שתוכנן ע, והן בשל היותו מבנה בעל איכות אדריכלית גבוהה, המקומי והארצי

   .אדריכל חשוב

  .  לכן יש להגדירו כמבנה לשימור ולמצוא עבורו שימוש חדש

ולתת לו ייעוד , חשוב לנצל את ההזדמנות של מבנה מיוחד במיקום מיוחד זה

  .חדש שישתלב בחזית הימית המתוכננת בנמל המערבי

בגלל מיקומו . תרומה של מבנה כזה יכולה להיות משמעותית במרכז העירוני

ר אנו מציעים שימוש חדש אשר יאפשר "ור המעהמוצלח על חזית הים ובאיז

: ינצל את הפוטנציאל הייחודי של המבנה ויתרום לעיר חיפה, שימור המבנה

  .מוזיאון חיפה לאמנות ומרכז תרבות
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מענה  ןייתהפתרון המוצע לא רק . חיפה זקוקה למענה פיזי למוזיאון העירוני

  .ות ותצוגותאלא יאפשר סוג חדש של פעילויות תרב, לצרכים קיימים

המונומנטלים בחיפה מוצע היום ייעוד של  םהתעשייתיינראה שלכל המבנים 

  . אך המבנה היחיד שבאמת מתאים לכך הוא דגון, מוזיאון

רכבת ונמל / מטרונית/בהיותו ממוקם על נתיב אוטובוסים, מצוינתאליו  הנגישות

, העיר חיפה הוא חלק מהרצועה הימית העירונית שתחזור ותהייה מרכז. נוסעים

דרך הטיילות עד , חלק משרשרת של החזית הימית המתוכננת בנמל המערבי

  .שרשרת זו קטועה כיום אך במהלך השנים דינה להתחבר.  לחופים הדרומיים

של המבנה בנקודה כה מרכזית באופן שהוא יכול להוות עוגן ולהחיות  המיקום

, המושבה הגרמניתכאשר , העיר התחתית –ר האמיתי של חיפה "גם את המע

שלוחות  משניות  –ואדי ניסנאס וואדי סאליב יקבלו את תפקידם הטבעי 

  .המאפשרות פעילות בעלת אופי שונה ומשלים

אין , הוא נוכח בנוף הרחוק וברחובות הקרובים, של דגון בעיר מתמדת הנוכחות

הנוכחות ! אפילו מכיוון הים למגיעים באנייה. כמעט פינה ממנה אינו נצפה

  . בלילה יוצרת גם היום  נקודה אטרקטיבית בנוף" מפלצת"מוארת של הה

  

  

  

יכולים להוות מוקד תרבותי בקנה מידה  ושטחי החוץ   יהייחודאופי המבנה 

  . עירוני וארצי

החללים המיוחדים בגדלים משתנים ימשכו אמנים להשתמש בהם כחללי תצוגה 

ה תאורה טבעית כך שניתן חצרות פנימיות תספקנ, לאומנות מסוגים מגוונים

כיכרות רחבות . והגג יהיה מקום תצפית שאין כמוהו, יהיה לשמר את המעטפת

הכיכרות תגשרנה על פני תוואי . ווצרנה לכיוון חזית הים ולכיוון חזית העירית

  ). עד שתשוקע(מסילת הרכבת 

  להגיע להסכמות עם, לשכנע את קרן הכט, כ לפנות את הנמל"צריך בסה, לסיכום

  !חיפאים –קטן עלינו .  ולעשות).... י תחרות אדריכלים"רצוי ע(לתכנן , י"חנ
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 1999בראון שלומי אדריכלות ובינוי ערים  פיתח רעיון זה במהלך שנת  -משרד 

הוגש  2003בשנת .  כאשר עסק בפרויקט באחד המתחמים של המושבה הגרמנית

פ  בפורומים "ואף הוצג בע, יית חיפהמסמך למחלקה לתכנון ארוך טווח בעיר

עם ההבנה של  חשיבות החזית , נראה שכעת .וכן בכנס על מבני תעשייה, שונים

  .הימית בשלו התנאים לקדם רעיון זה
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  העלמותן מהעין והתודעה של הטחנות הגדולות בחיפה
  הלן גוטובסקי ושרית שלג שמואל גרואג והסטודנטיות' רכא

  .  אלהמחלקה לארכיטקטורה בצל

שימור המורשת התעשייתית הוא אחד הנושאים  המתפתחים בתחום השימור 

,  כחלק מתהליך עולמי זה הוחלט במחלקה לארכיטקטורה בבצלאל. העולמי

. להקדיש סמסטר של מחקר ותכנון לנושא טחנות הקמח התעשייתיות בארץ

התפתחות , המחקר התמקד בשלב הראשון בייצור הקמח בעת העתיקה

בשימור טחנות קמח בעולם ובביטויים , של מבני טחנות קמח היסטורית

  .תרבותיים של קמח ולחם

הטחנות . מחקר והתערבות בארבע טחנות תעשייתיות בארץ, בהמשך בוצע תיעוד

מכל הדוגמאות הקיימות בארץ . כפר סבא ובני ברק, יפו, חיפה: שנבחרו היו

ת אבן דרך במהפך משמשווהטחנות הגדולות בחיפה הן המשמעותיות ביותר 

  .התיעוש של טחינת הקמח בארץ

המבנה הגדול היה סמל ונקודת . חשיבותו של מבנה הטחנה הייתה גם אדריכלית

מבני הטחנות וממגורות הבטון הצמודות להן . ציון מרחבית של חיפה המתפתחת

נבנו על פי דגם טחנות והיו מהסממנים הראשונים של האדריכלות המודרנית 

בהקשר הצרפתי והעולמי . ובל בצרפת בתחילת המאה העשריםמק השהיקמח 

מצביע בספרו לקראת ארכיטקטורה " לה קורבוזיה"כדאי לציין כי האדריכל 

על מבנים אלו כדגם לתפיסה המודרנית החדשה המשלבת  בין צורה ) 1998בבל (

כאשר לאורך השנים נוספו , בחיפה קיימת ופועלת באתר עד היום הטחנה. ותוכן

  .נה המקורי קומות נוספות והוצמדו אליו מבני ממגורותלמב

 ,כאתר שימור נובעת לא רק מחשיבותו של המבנה המקורי המקוםמשמעותו של 

אלא גם מהשכבות שנוספו לאתר לאורך  ,1921-אותו הקים הברון רוטשילד ב

הוא זה  ,של מבנים שונים סביב החצר המרכזית ,הגיבוב הקיים באתר. השנים

  . ד אותואשר מייח

שיש מקום   20-החליט בתחילת המאה ה, א.ק.י חברת באמצעות, הברון רוטשילד

הטחנות הגדולות של "הקים את  1921-להשקיע גם במבני תעשייה בפלסטינה וב

מספר שנים לפני הקמת מפעל נשר ) Grand Moulin De Palestine" (ארץ ישראל

  .רייםנהבחיפה וב, אביב- תלהחשמל של רוטנברג ב יומפעל

מה שאפשר הסתעפות לשטח (לתחנת הרכבת ולמסילה  סמוךהטחנה נבנתה 

על אדמות שנרכשו מידי  ,המרכז הישן בעיר התחתית בחיפה בשולי, )המפעל
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התכנון ). שנקרא על שמו הוא כיום רחוב חטיבת גולני' אג'רחוב חג(' אג'מוחמד חג

משרדים , שירות מבני, ממגורות, כולל את  טחנת הקמח, 1921המקורי משנת 

על פי תכנית זו הכניסה למתחם הטחנות הינה דרך רחוב הטחנות . ומוסך

  .ל"הוקם באתר בית חרושת למצות למכירה בארץ ובחו 1925-ב. הגדולות

  . נוסף בניין משרדים  במבנה עם קשתות אוריינטליות וגג רעפים  1934-ב 

 ,גדיל את התפוקהכשהתברר שכוח הטחינה אינו מספיק ושיש לה ,1952בשנת 

להרחיב ולשכלל , לחדש) א.ק.גלגולה של חברת י(א .ק.י.הוחלט על ידי הנהלת פ

 אדריכלהאת הממגורות תכנן . לו ממגורות לגרעינים  את המפעל ולהוסיף

  .מטרים 47אידלמן כאלמנט ורטיקאלי בגובה 

. מבנה הממגורות עוצב בסגנון הבינלאומי ובחזיתו הוא מזכיר מבנה משרדים

אשר נמצאה בחוברת שהוצאה לכבוד פתיחת  ,אידלמן ששרטטבסקיצה 

ניתן להבחין בתכנון המקפיד על יחס בין המבנה ההיסטורי , הממגורות החדשות

שילוב זה בין הישן לחדש . ההוריזונטאלי למבנה הממגורות החדש הורטיקאלי

נה הופר כאשר הודבקו  ממגורות נוספות למבנה ההיסטורי וכאשר נוספה למב

התוצאה שנובעת . המקורי קומה נוספת אשר פגעה במעקה הגג המשונן

מהשינויים שחלו באתר הטחנה והעובדה שהדרך למפרץ חיפה הוצמדה לקירות 

המבנה גרמה לכך שהאתר שהיה  סממן בולט לחיפה הפך להיות סמוי מהעין 

  .הציבורית

ה להציע זסטודנטיאלי לאחר השלמת תהליך התיעוד נלקחה החלטה בתרגיל 

שעות  24, כמו טחנת הקמח, להפכו למרכז לתרבות ויצירה שיתפקד ברציפות

סדנאות ליצירה אומנותית כמו גם מכירה של תפוקה  תהינהבמקום . ביממה

מועדונים ותצוגות אופנה כשחצר הטחנה , תערוכות, מופעים: אמנותית כגון

  .נות ותכשיטיםמשמשת למופעי חוץ למסיבות רחוב ולדוכנים למכירת חפצי אמ

השימור והפיתוח המוצעים בתרגיל זה יבוצעו  על ידי שמירה של כל המבנים 

זאת על , סביב לחצר למעט שני  מבנים אשר פוגעים במבנה ההיסטורי המקורי

התהליך הראשון שיש לבצע . מנת להדגיש את המבנים היפים והחשובים במתחם

מת תעזוב את האתר הוא כדי להבטיח את שימור המבנה לאחר שהטחנה הקיי

בשלב השני יש לבצע תיעוד מפורט . הכרזה על כל חצר המבנה  כמרקם לשימור

ובמקביל הכנה של פרוגראמה ייחודית לאתר ולכל העיר התחתית אשר תקדם את 

  .שימורו ושילובו מחדש בחיי העיר
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    2009 - מבנה טחנת הקמח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  20-של המאה ה 20- שנות ה-מבנה טחנת הקמח
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  עתידם של מבני התעשייה ההיסטוריים  

  :פאנל ודיון ציבורי בהשתתפות

  .מהנדס העיר חיפה, ומתכנן ערים ארכיטקט  -  אריאל וטרמן 'רכא

ל חברת "ל תקשורת שיווקית ויועץ אסטרטגיה למנכ"סמנכ -אריה-מר יגאל בן

  .החשמל

מורה . חוזית חיפההמ לוועדהויועץ שימור  ארכיטקט - שמוליק גרואג 'כאר

, ובתכנית המאסטר ללימודי שימור בטכניון, במחלקה לארכיטקטורה בבצלאל

  .חבר במזכירות איקומוס

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים , ארכיטקטית - רותם- ר עינת קליש"ד 

   .בטכניון

  

ביום העיון נפרסו הסיבות לפיתוח של התעשייה במרחב של עמק זבולון ומפרץ 

. שלכות של המיקום הזה על התפתחותה של חיפה ושל האזור כולוחיפה והה

הוצגו העוצמה והאיכות של מבני התעשייה שנבנו כאן בתקופת הזוהר של 

ממה שהוצג עולה שמבני התעשייה מהווים . 20-המחצית הראשונה של המאה ה

  . פוטנציאל אדיר לפיתוח לאו דווקא תעשייתי

  :וגיםס 4- אפשר לחלק את מבני התעשייה ל

  .לתפקד כמבני תעשייהממשיכים המבנים  �

  .מבני תעשייה נטושים �

  .תעשייה שהוסבו לשימוש חדש מבני �

  .מבני תעשייה הממוקמים במרקם ששינה את אופיו התעשייתי �

איך אפשר להבטיח שכל מבני התעשייה ההיסטוריים יישארו על תילם ולא 

על ידי  20- בשנות ה כנןותש, חברת החשמל של רנספורמטוריהרסו כפי שקרה לט

יש . אביב- י עיריית תל"לפני כשנה בחטף עונהרס , האדריכל ריכארד קאופמן

מה . להתייחס גם למבני התעשייה הממשיכים בתפקודם בתוך חצרות המפעלים

  ?יכולים להיות הכלים הסטטוטוריים ואחרים שיבטיחו את השמירה על המבנים
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האחריות היא , חצר של מפעל כאשר מדובר בשימור של מבנים ואתרים בתוך

המבנים מתועדים , מודעות גדולה לנושא קיימתחשמל הבחברת . על המפעל

גם מפעלים אחרים מקפידים על נושא . ולכן הרס של בניין לא יכול לקרות

בבתי הזיקוק יש הקפדה מחמירה לגבי שימור המבנים , השימור והמורשת

בעיריית חיפה , קידןסיימו את תפ" הלבניות"היום כש. ההיסטוריים

, השתעשעו ברעיון לפוצץ אותן כדי לשפר את התדמית של המפרץ המזוהם

אבל הנהלת בתי הזיקוק יזמה סקר בקרב תושבי האזור והסתבר שהציבור 

גם בנמל מנסים להפוך את בניין ההנהלה ההיסטורי . רואה בלבניות אייקון

  . ססו על תיעודחשוב להקפיד שכל פעולות השימור יתב. למרכז מבקרים

ל "בחו. חשוב לראות בירושות התעשייה משאב תרבותי בר קיימא

הטיפול  .יש צורך בהסברה, ההתייחסות למבני התעשייה היא גם עניין חברתי

, נדרשת עבודה רציפה של פרויקטים ניסיוניים. בפרויקטים האלו אינו פשוט

פה חלק מהמבנים הם חלק מהמ. מיוחדים גם כאשר הסביבה נטושה

יכול להיות . כך שאין סיכוי שיסכימו שהם יהרסו ,של התושבים המנטאלית

, יד שלנו עדיין קלה על הדק ההריסהההיות ו, בניין או שניים ייהרסשבישראל 

  .כ תתפתח מודעות ציבורית שלא תיתן לזה להמשיך"אבל אח

במקרה של מבני תעשייה היסטוריים חשובים בתוך מפעלים ואזורי תעשייה 

איזה תוכן אפשר לצקת לתוך המבנים ) בתי זיקוק ושמן, גמת חברת חשמלדו(

איך ניתן לאפשר ? שמסיימים את תפקידם אך נמצאים בלב אזור תעשייה פעיל

  ?בתוך אזור תעשייה, פעילות לא תעשייתית הפתוחה לציבור

מבנים היסטוריים  3עומדים , שממשיכה לתפקד תחנת הכוח בחיפהשטח ב

בתחנת הכוח הראשונה בירושלים קידמו תכנית . יםפעיל אינםשכבר 

, לדגון יש יתרון של מיקום. של ירושלים 'Royal Mile'-אומנותית  וזה נהיה ה

' לעומת זאת המבנים בחיפה א. ניתן לשמר אותו ולהכניס תכנים חדשים

יחד עם זאת אם יתעורר הצורך . אורבאניתנמצאים במקום נידח מבחינה 

העובדה . גם כאשר האתר פעיל להפקת חשמל' לחיפה אניתן לאפשר כניסה 

  . שמדובר באתר פעיל תורמת לחיות המקום

הלבניות הפסיקו לתפקד כארובות עיבוי ובתי הזיקוק מנסים להשמיש אותן 

  .לתפקוד ציבורי
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רצף מבני התעשייה ברחוב בן יהודה נראה מצד אחד מבטיח ויחד עם זאת 

  .תוכן לתוכםים נטושים ויש קושי לצקת בעייתי היות ומדובר במבנים פרטי

יש חשיבות מסוימת לשימור השימוש אך לעיתים זה לא מתאפשר ופעילות 

עכשיו זה הזמן . תעשייתית כמו זו של הטחנות הגדולות תעבור למיקום אחר

צקת תוכן למבית דגון ועד מפעל הזרע ו הליניארילבחון את הרצף האורבאני 

  .ומשמעות עירונית חדשים

כזי מבקרים בכל מבנה תעשייה שסיים את תפקידו אינם יכולים להוות מר

לאן חיפה רוצה , צריך לחשוב מה יכול לקרות בציר בר יהודה למשל. פתרון

אולי מה שצריך זה לבקש מהמפעלים לעזוב בגלל סיבות ירוקות ". ללכת"

יותר קל למעשה להתחיל במקום שהוא . ולקדם שם חשיבה אורבאנית חדשה

ולא בהכרח מרכזי מבקרים , אפשר לייצר פונקציות עירוניות חדשות, נטוש

  .ומוזיאונים

ברקמה אורבאנית שהשתנתה יכול , בעל איכויות, איך בניין תעשייתי פעיל

  ?צריך להמשיך בתפקודו המקורי/ האם הוא יכול? לתרום להתחדשותה

ם דווקא תפיסת המכלול כחלק ממרק. יש נטייה להיתפס למבנים בודדים

המיקום של בית דגון נטול כל . אורבאני היסטורי חשובה יותר לרעיון השימור

להחליט . ראיה אורבאנית כוללת מבחינת המושבה הגרמנית וחזית הים

שמשמרים את בית דגון ללא דיון ציבורי הוא סוג של מחטף למרות שאין ספק 

ים שלפחות לחלק מאוכלוסיה בית דגון הוא אייקון כמו הלבניות והגנ

  .הבהאים

היום . צריך להכיר בעובדה שיש בחיפה בעיית תדמית ירודה בגלל התעשיות

לחיפה . נכנסים למפרץ שימושים עירוניים שמתאימים לתדמית יותר נקייה

  . מגיע שנושא איכות הסביבה ישתפר ויחד איתו גם התדמית

אפשר להראות שיחזיר , שעלותו מעל מיליארד שקל ,פרויקט השקעת הרכבת

  .ת עצמו בגלל שיפור התיפקוד האורבאניא

מפעל נשר הוא פוטנציאל אדיר לפארק שעשועים בתוך פארק נופש 

  . מטרופוליני על שפת אגם

. מאד התכנון והראיה הכוללים יםבעיר כמו חיפה בה מספר מוקדים חשוב

אלא לבנות משהו שמתאים למקום , הצלחות ממקומות אחריםות קלחאסור 

  . אסור להיכשל, הזה
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אפשר כבר להתחיל לראות ניצנים של הצלחה לפעילות עירונית מוגברת כמו 

ענק ועכשיו חוזרות אליו פעילויות  'שובך יונים'למשל בקמפוס הנמל שהיה 

  .כמו מכללות ומעונות סטודנטים

לא הכל יכול להפוך  אבל מהווים השראהשראינו ל "הפרויקטים מחו

סטודנט שעשה עבודה . דיר חוסריםכנית המתאר צריכה להגות. למוזיאונים

צריך . של מיפוי צרכים בעיר גילה למשל שאין בכלל מדיה ותקשורת בחיפה

צריך לנסות לכוון . ע"לחשוב יצירתי ולא במושגים של ייעודי קרקע בתב

  . לאוכלוסיות שאולי היום אין להן ייצוג בעיר אבל הן אלו שעושות את השינוי

את העובדה הזו אי אפשר , כונות מפוזרותחיפה היא עיר הררית ולכן הש

סטודנטים בעיר התחתית יכולים לעשות מהפכה ולשנות  1500אבל , לשנות

מנהרות הכרמל יפחיתו תנועה עוברת וזה יכול להיות מנוף . את ההיסטוריה

  .לשינוי רצוי באזור העיר התחתית

רותי זה לא במרכז התיי. באוסלו למשל הפכו סילו ענק למגורי סטודנטים

אבל הסילו סטודנטים הזה גרם להתחדשות והחייאה של שני אזורי מגורים 

  .אלטרנטיבימרכז כאבן שואבת הפך המקום עבר טרנספורמציה ו. שהתדרדרו

עכשיו מתפתחת בחיפה הבנה וראייה כוללת לנושא השימור ולא רק 

ת כנית המתאר תוכל להתייחס לנושא ניוד זכויוות. התייחסות לכל בית בנפרד

עד היום לא הייתה ראייה שימורית כוללת ונושא . הבניה ממגרשים לשימור

  . התעשייה לא טופל כלל

העירייה צריכה לעודד . יש מגמה בעיר שהורסים את הישן כדי לבנות חדש

אבל לא תמיד ניתן וכנראה אם מבנים ננטשים הייתה לכך . שימוש בקיים

ר את המבנים משדרת העירייה לשמ יוזמתבקמפוס הנמל . סיבה טובה

אופטימיות והפרויקט מתקדם בקצב יפה למרות שהתהליך ארוך מאד 

אבל הן צריכות ללמוד , תעשיות יכולות להשאר בחלק מהמקרים. ומורכב

  .בסביבה נקייה" להתנהג"

  :שאלות נוספות שנשארו פתוחות ויכולות להוות בסיס לדיון עתידי הן

כרגע האזור מוזנח אבל , אזור חיפה מזרח ,עולה ציר מעניין המקביל לפסי הרכבת

אפשר לראות בו שרידים רבים ומעניינים של אזור תעשייה ומלאכה עוד 

  ?כניות קונקרטיות לאזורוהאם לעיריית חיפה יש ת. מהתקופה העותומאנית
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האם לעיריית חיפה יש מחשבות ? מה הייעוד החדש שיכול להתפתח באזור כזה

  ? זור התעשייההמפרץ ואי כלקונקרטיות על 

האם חיפה מכוונת את עתידה לכיוון מסוים או שהיא רוצה להמשיך להיות מה 

האם , אם חיפה כן מחפשת אחרי עתיד חדש? ...)עיר תעשייה(שהייתה עד היום 

  ?המפרץ יהיה חלק מהדימוי שחיפה תאמץ לעצמה

 - חד משמעית וקשה , כ ארוכה"אחרי היסטוריה כ, האם הדימוי של מפרץ חיפה

) השמרנים יחסית(האם האזרחים החיפאיים ? לאיזה כיוון? יכול להשתנות וכיצד

יהפכו , האם גם יבואו למקום –בהנחה שכן שיגבו ? יתמכו ויגבו מהלך של שינוי

  ? אותו להיות חלק מחייהם

בהנחה שלרוב לא ? מה יכול להיות פרופיל המשתמשים העיקריים של המקום

האם  -טיפוסית שמשתמשת במקומות כאלו " ריםמיינסט"מדובר על אוכלוסיית 

  ?? העיריה תירצה לעשות מאמץ למשוך קהל כזה לעיר
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