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מבוא

מזמין הסקר:  עיריית חיפה.

הכנת הסקר:  אדר’ רות לברטי-שלו
                     אדר’ עדי הר-נוי
                      אדר’ טלי הר-נוי

                     אדר’ אבישג שמש

צילומים ומסמכים היסטורים: עיריית חיפה - הארכיון העירוני 
                                          מפ”י - מרכז מיפוי ישראל

                                          ספריית המדיה, אוניברסיטת חיפה
                                          ספריית המחלקה לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל-אביב

תודות מיוחדות: 
עיריית חיפה: רחל בן אשר, איריס גוראל, אורנה הראל, ורדה ליבמן, ובראשם כמובן צוות יחידת השימור: ואליד כרכבי, עדי רויטנברג.

צוות תכנית המתאר: איציק פרוינד ומיכל גבעולי.
תודה לאהוד יוסטמן ממנהל תכנון.

על החומר, הייעוץ והעזרה: שמוליק גרואג, יעל סיון-גייסט, נעה שק, זיוה קולודני, יעל פורמן-נעמן
ותודה לועדה הציבורית בניהולה של המועצה לשימור אתרים על ההערות וההארות שלהם לאורך תהליך העבודה.

מבוא: 
חוברת זאת נעשתה במסגרת הכנת נספח השימור לתוכנית חפ-2000 תכנית מתאר חיפה ובמסגרת הכנת מסמך מדיניות עירונית 

לשימור המלווה ומשלים את נספח השימור.

החוברת מהווה נדבך ראשון בסדרת מסמכים המרכיבים את מסמך המדיניות העירונית לשימור.  

העבודה על חוברת זו, הכוללת הכנת הסקר הראשוני והגדרת ערכי המורשת של העיר חיפה, החלה במרץ 2010, וארכה כשמונה 
חודשים.  סקר זה ליווה את הכנת נספח השימור לחפ-2000: תכנית מתאר חיפה, שנדונה בועדה המחוזית חיפה ואושרה להפקדה 

בתנאים בחודש נומבר 2010.

בפרק הראשון בחוברת מוצגת שיטת העבודה ששימשה להכנת סקר זה, ומוצגים המפות ותצלומי האוויר ההיסטוריים ששימשו לצורך 
איסוף המידע.

הפרק השני מרכז את מסד הנתונים הקיימים בתחום השימור בחיפה כיום. הפרק כולל פירוט תכניות מתאר ארציות ותכניות בניין 
עיר מקומיות הנוגעות לשימור וחלות בחיפה, רשימת המבנים והמרקמים לשימור כפי שהם מופיעים כיום ברשימת השימור העירונית 

ורשימת הסקרים המתחמיים ותיקי התיעוד שנעשו עד ליום הכנת הסקר והוגשו ליחידת השימור העירונית.

הפרק השלישי מתחלק ל-18 תתי פרקים, בהתאם לחלוקת העיר לאזורים. לכל אזור הוכנה “תעודת זהות” המרכזת בתוכה את 
הנתונים העיקריים הנוגעים לו, וכוללת בין היתר גם את מעמדו של האזור לפי נספח השימור של תוכנית המתאר. בהמשך מופיעות 

המפות הסוקרות אזור זה, התקופתיות והתמטיות. לכל אזור הוכן תוכן עניינים משלו, על מנת להקל על התתמצאות.

בפרק הרביעי מופיעה סקירה כלל עירונית תקופתית ותמטית המהווה המשך לסקירה האזורית והנתונים התקופתיים והתמתיים 
מרוכזים בטבלאות לפי האזורים.

 
בפרק החמישי מסוכמים כלל ממצאי החוברת לכדי הגדרת ערכי המורשת של העיר חיפה.

חוברת זו נעשתה כשלב מקדים להכנת נספח השימור אך בזמן הפקתה נספח השימור כבר הושלם. על מנת להקל על ההתמצאות 
סומנו מרחבי השימור המרקמי, מרחבי החיפוש המוסדי, מרחבי נוף התרבות והמונומנטים מתוך נספח השימור במקומות הרלוונטיים 

בחוברת.
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 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

שיטת הסקר - מתודת עבודה

רקע: מתודת עבודה

העבודה על הכנת הסקר הראשוני והגדרת ערכי המורשת של העיר חיפה החלה במרץ 2010, וארכה כשמונה חודשים. 
סקר זה ליווה את הכנת נספח השימור לחפ-2000: תכנית מתאר חיפה, שנדונה בועדה המחוזית חיפה ואושרה להפקדה בתנאים  

בחודש נומבר 2010.
להלן תתואר המתודה בננקטה והמסמכים שיותרו בתהליך העבודה.

מטרת הסקר: 

כחלק מהפיתוח מדיניות שימור עירונית לתכנית המתאר, עלה הצורך למפות את מצאי המורשת הנופית והבנויה בעיר חיפה 
ובאמצעותו לזהות את ערכיה של העיר. 

כיום קיים מסד נתונים הקשורים בשימור בעירייה, המנוהל על ידי יחידת השימור העירונית, המונה שני אנשים. מידע נוסף מצוי ביחידה 
לפיתוח נופי בעירייה, המונה אדם אחד. מסד הנתונים כולל סקרים איזוריים לחלק קטן משכונות העיר, מספר תיקי תיעוד מתחמיים, 

וכמה עשרות תיקי תעוד מבניים ונופיים. הכנת תיקי תיעוד נדרשת כיום עבור אתרים הכלולים ברשימת השימור העירונית, שאינה בעלת 
מעמד סטטוטורי וטרם אושרה על ידי מועצת העיר או הועדה המחוזית, אך בפועל משמשת את יחידת השימור ומהנדס העיר ככלי עיקרי 

בקביעת תנאים למתן היתרי בנייה לאתרי השימור הכלולים בה. 

בהתאם לתוספת הרביעית בחוק התכנון והבנייה, הוקמה על ידי עיריית חיפה ועדת שימור הנפגשת באופן סדיר.

הסקר מרחיב ומחדש את החיפוש אחר אתרי ומרקמי המורשת החשובים בעיר, וזאת בהתבסס על לימוד והבנת ההסטוריה של העיר, 
תקופות משמעותיות בהתפתחותה, וביטוייהן הפיזיים. אחת המטרות הראשונות שהוצבו לסקר היתה לא 'להיתפס' לאתרי המורשת 

המוכרים היום, אלא לנסות 'לקרוא' את ערכי השימור של העיר מתוך ההסטוריה שלה, כפי שתעלה מסקר זה.

לשם כך, חילקנו את העיר לאיזורי משנה, בהתבסס על החלוקה של הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה, תוך התאמת גבולותיהם היכן 
שנדרש על מנת לשקף גבולות בין איזורים בעלי אופי אדריכלי והסטורי מובהק. 

תהליך איסוף הנתונים התבצע בנפרד לכל איזור, והתחלק לשני אפיקים:

1. איסוף נתונים ממפות הסטוריות.
2. איסוף נתונים על פי "תימות"- נושאים שהתגלו כרלוונטיים באיזור ספציפי. 

)לדוגמא: רחובות מדרגות בהדר, כנסיות בעיר התחתית, בתי קברות באיזור חיפה אל-עתיקה וכו'(.

הנתונים שנאספו הוצגו בסדרה של מפות איזוריות המראות את התפתחותה האורבנית של העיר לאורך השנים מחד גיסא, 
ואת ביטויין הפיסי של התימות שזוהו במרחב מאידך גיסא.

רשימת המפות ההיסטוריות ששימשו בהכנת סקר העיר חיפה

רשימת התצאות ששימשו בהכנת סקר העיר חיפה

תוצרי התהליך שתואר לעיל הוא סדרת מפות:
א.  עבור כל אחד מאיזורי הסקר:

מפות המתארות את הסביבה הבנויה בשנים 1880, 1929, 1939, 1954.    .1
סדרת מפות תימטיות המתארות את מופעיו הפיזיים של נושא מסוים באיזור, למשל: מבני דת, בתי קברות, מעברי מדרגות  .2

           ציבוריים, מבני ציבור, וכו’.
סדרת מפות ‘משלבות’ בהן מתקיימת סופרפוזיציה של נושאים ותקופות מהמפות השונות.   .3

 
עבור כלל העיר: ב. 

           - מפות תקופתיות המתארות את התפתחותה האורבנית של כלל העיר חיפה.
- מפות תימטיות עירוניות, בהן ניתן לזהות נושאים מסוימים המופיעים ברחבי העיר וחורגים מאיזור אחד בלבד.  
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Palestine Exploration Fund :מקור
         קנ”מ 1:63,360
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שנת 1929

1929

Survey of Palestine :מקור
         קנ”מ 1:10,000
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Survey of Palestine :מקור
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מפות 

שנת 1954 )מפת בסיס(
1962 )עדכון(

מפת בסיס 1954
עדכון 1962

מקור: מחלקת המדידיות, ישראל.
         קנ”מ 1:10,000
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שנת 1918

1918

מקור: ספריית המדיה, אוניברסיטת חיפה
        

 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

תצ”אות



 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה
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שנת 1945

1945

מקור: ספריית המדיה, אוניברסיטת חיפה
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שנת 1949

1949

מקור: עיריית חיפה.
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1956תצ”אות 

מקור: ספריית המחלקה לגאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב.
        

שנת 1956



מקור: ספריית המדיה, אוניברסיטת חיפה.
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שנת 1985

1985  סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

תצ”אות 

מקור: עיריית חיפה.
        



פרק 2:
ריכוז מסד נתונים קיימים בתחום השימור

ספטמבר
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 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

מסמך המדיניות העירונית לשימור
עיריית חיפה

יועצת ראשית:
רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

רח’ קדימה 18 חיפה 34383



קיימות מספר תכניות מתאר ארציות החלות במתחם העיר חיפה ונוגעות לשימור ברמות שונות. 
קיימות תוכניות כדוגמת תמ”א 21 לאתרי מלחמת העצמאות ותמ”א 29 לאתרי הנצחה אשר מגדירות רשימת אתרים נקודתיים ומגדירות 

באופן ברור ומפורש את הטיפול בהם. תוכנית פרטנית נוספת היא תמ”א 10/א/4 שעניינה תחנת הכוח בחיפה ואשר מגדירה בצורה ברורה 
מתחמים ומבנים בשטח תחנת הכח.

לעומתן קיימות תוכניות המסמנות באופן כללי את מרכז העיר כמכלול עירוני לשימור כדוגמת תמ”א 35 ותמ”מ 6. תוכניות אלה אינן 
מגדירות את גבולות המכלולים העירוניים לשימור ומתוות הוראות כלליות בלבד אותן יש לפרט ברמת המתאר המקומית.

תמ”א 13/3 היא תוכנית מתאר ארצית לחוף הים התיכון. עניינה של תוכנית זו הוא שמירה על ערכי הטבע, הנוף והמורשת וככזו יש לה 
נגיעה לתחום השימור, אף כי זה איננו עיסוקה העיקרי.

תקציר תקנוני התוכניות בהקשר לשימור:

תמ”א 21: תוכנית מתאר ארצית לאתרי מלחמת העצמאות )1982(: 	 
התוכנית קובעת רשימת אתרים בארץ הקשורים למלחמת העצמאות אשר יוכרזו כאתר לאומי או כאתר הנצחה ומדרגת את האתרים 

בשלוש דרגות בהתאם לאופי הטיפול בהם: דרגה א’: שיחזור )“בניה מחדש של האתר שהוא הרוס כולו או מקצתו”(, שיקום מלא )“תיקונים 
באתר ובסביבתו הקרובה לרבות טיח פנים, טיח חוץ, ריצוף, ציפוי קיר, תיקון גגות, עבודות נגרות, מסגרות, צבע, צנרת, ישמח, חפירות, 
גידור וכן שחזור”( או שיקום חלקי )“שיקום מלא למעט שיחזור”(. דרגה ב’: שימור )לרבות אחזקת המקום וסביבתו וכן שילוט(, ודרגה ג’: 

שילוט )ציון המקום להנצחה(. באתרים בדרגות א’ ו-ב’ לא ישתנה הייעוד באתר ולא תעשה בו כל עבודה שיש בה כדי לפגוע באופיו או 
בצורתו הארכיטקטונית.

התוכנית מציינת 13 אתרים בחיפה. רק אחד מהם, בית הנג’ארה, בדרגה ב’, וכל השאר בדרגה ג’, כלומר שילוט בלבד.
בית הנג’ארה הנמצא ברח’ הגיבורים 25 בחיפה )גוש: 10872 חלקה: 473( שימש כבית “ועד השכונות” הערביות בחיפה ועליו נערכו 

קרבות קשים על כיבוש העיר.  

תמ”א 29: תוכנית מתאר ארצית לאתרי הנצחה במחוזות ירושלים וחיפה )1997(: 	 
מטרת התוכנית היא לקבוע ייעודים של אתרי הנצחה. מדובר באתרים בהם קיימים אנדרטאות ומבני זכרון. בעיר חיפה מצוינים 13 אתרים. 

תמ”א 10/א/4: תחנת הכוח בחיפה: 	 
אחת ממטרות התוכנית היא להגדיר מבנים ומתחמים לשימור במתחם תחנת הכוח בחיפה ולקבוע הנחיות להכנת תוכנית שימור. 

לתוכנית מצורפת כמסמך מנחה תוכנית מיפוי מבנים )להריסה ולשימור( בקנ”מ 1:1000. בתוכנית מוגדרים מתחמים 5א ו-5ב כמתחמים 
לשימור. בשרטוט הנלווה מצוינים ארבעה בניינים ורחבת דשא כבעלי ערך היסטורי לשימור. 

תמ”א 13/3: תוכנית מתאר ארצית, חלקית, לחופים. שינוי מס’ 3 לחופי חיפה וטירת הכרמל )2007(: 	 
התוכנית הינה עדכון לתוכנית הראשית לחופי הים התיכון. אחת ממטרות התוכנית היא: “שימור ושיקום נכסי הטבע, הנוף והמורשת בחוף 

ובים כולל שימור המפגש בין הכרמל לים ושימור תצפיות ומבטים רחבים לחוף ולים לאורך רצועת החוף”.
מעיקרי התוכנית הנוגעים לאזורי מורשת בחיפה:

א. התוכנית מגדירה צירי נגישות לים כדוגמת ציר המושבה הגרמנית.
ב. אזור הנמל המערבי )שיפונה( מסומן כחזית ים עירונית ואזור אל-עתיקה מסומן כ”שטח עירוני מוטה תיירות”. הכוונה בחזית ים עירונית 
היא לבינוי מעורב של מגורים, מסחר, מלונאות ובידור על רציפי הנמל ועל שטחי אל-עתיקה. הכוונה בשטח עירוני מוטה תיירות היא שיש 

ליעד לפחות 15% משטח הקרקע למתקני אכסון תיירותיים ושירותי תיירות עם העדפה למיקומם בחזית הפונה לים.
ג. בנוגע לשכונת בת-גלים התוכנית מעודדת את ההתחדשות העירונית של השכונה, לרבות החזית הימית שלה. יפותח ציר עירוני לים 

בהמשך לציר ההיסטורי של שד’ רוטשילד.
ד. ראש הכרמל – יפותח “פארק רכס הכרמל”. הגבלת גובה הבינוי כך שיישמר מבט פתוח מפארק הרכס ומכביש החוף אל חוף הים.

ה. שיקמונה – ייעוד השטח לגן לאומי/שמורת טבע בכדי לשמור על טבלאות הגידוד בחוף ובים. 
ו. חוף הכרמל ודרום חיפה – העיצוב האדריכלי והבינוי יבטיחו מבטים פתוחים אל הים משד’ ההגנה ומרכס הכרמל.
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סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

מבואמסד נתונים קיימים

בפרק זה נסקר מסד הנתונים הקיימים הקשורים בתחום השימור בעיר חיפה. 
מסד נתונים זה כולל נתונים בעלי מעמד סטטוטורי מחייב ובהם תכניות מתאר ארציות הנוגעות לשימור וחלות בחיפה, ותכניות 

בניין עיר מקומיות שעניינן שימור.
כמו כן כלולה במסד הנתונים רשימת השימור של יחידת השימור של עיריית חיפה. זוהי רשימה שאין לה מעמד סטטוטורי מחייב 

אבל היא משמשת בפועל את יחידת השימור ואת מהנדס העיר ככלי עיקרי בקביעת תנאים למתן היתרי בנייה לאתרי השימור 
הכלולים בה. 

כמו כן כולל מסד זה את כלל הנתונים הנוגעים לשימור אשר נאספו במהלך השנים בעיריית חיפה ובעיקר ביחידת השימור. נתונים 
אלה כוללים סקרים אזוריים למספר שכונות בעיר, סקרים מתחמיים ותיקי תיעוד למבנים בודדים. כמו כן כוללים הנתונים מספר 

סקרים נופיים שנעשו בהזמנת עיריית חיפה.
חלק מהנתונים הללו רוכזו במפות כלל-עירוניות על מנת להצביע על מיקומם במרחב העיר חיפה.

מטרתו של פרק זה היא להצביע על קיומם של נתונים אלה נכון לזמן עריכת סקר זה. מטבע הדברים נתונים אלה מתעדכנים 
ומשתנים מעת לעת ולכן על מנת לקבל מידע מקיף ועדכני אודותיהם יש לגשת ליחידת השימור בעיריית חיפה או למקורות 

הרלוונטיים.
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תכניות מתאר ארציות הנוגעות לשימור באזור חיפה

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה



  

שטח התכנית   גוש  חלק מחלקה  חלקה  תאריך  שם התכנית
  )בדונם(

  גבולות/מיקום

  שינוי לתכנית מקומית

ואדי  - 1601/חפ
  סאליב

  דצמבר
1995  

מפורט בתקנון 
  התכנית

מפורט בתקנון 
  התכנית

מפורט בתקנון 
  התכנית

, שטח התחום בין הרחובות חטיבת גולני  162.64

מעלה , פיראש, סירקין, עקרון, לנוב'צ, שוקרי

  ".רובע האמנים"והמשך אזור , השחרור

  

 שינוי לתכנית מקומית 

רובע  - 1826/חפ
אמנים בשולי ואדי 

  סאליב

  

  מרץ
1986  

מפורט בתקנון 
  התכנית

מפורט בתקנון 
  התכנית

מפורט בתקנון 
  התכנית

, שטח התחום בין הרחובות מעלה השחרור  ~ 55
  .שיבת ציון ועומר אל כחאב

 קומית שינוי לתכנית מ

שימור - ב1842/חפ
והנחיות  מבנה קיים

' רח, לבניה חדשה
  130התשבי 

  

  מרץ 
2009  

253  252,188  10812  4.23  

  )מדוד גרפית(

גובלת , הנשיא' התישבי פינת שד' רח, בכרמל

  .בגן האם ממזרח ובגן החיות מדרום

  

  שינוי לתכנית מקומית 

שימור  -1938/חפ
  ובינוי באתר חוות קלר

  

  יולי 
1993  

, הצבי' בין הרחובות קלר ושד, מרכז הכרמל  ~ 3.685  10909  63  32,33,34
  .הברושים ורימונים' שד

  תכנית
המושבה  – 981/חפ 

  הגרמנית צפונית 
  

תיקון לתכנית מתאר 
  971/חפ

  

  ינואר
1966  

מפורט בתקנון 
  התכנית

מפורט בתקנון 
  התכנית

מפורט בתקנון 
  התכנית

אלנבי ויצחק , ורעין ד, בין קטעי הרחובות יפו  415

  .שדה

  

 -1796/חפתכנית 
שימור שיקום ופיתוח 

   המושבה הגרמנית

לתכנית אין תוקף (
 8מתחם .) סטטוטורי

הוא המתחם היחידי 
   :שתכניתו הופקדה

מתחם  -8/ 1796/חפ
 מעלה המושבה

  

  פברואר
2010  

1-9 ,36  

5  

34-35  

93  

11676  

10828  

ורחוב  ודרך בן גוריון, האזור בין דרך אלנבי  15.34

  .הגפן

  

 

רשימת תכניות שימור סטטוטוריות קיימות

2.3

ור
ימ

ש
 ה

ום
תח

 ב
ים

ימ
קי

ם 
וני

נת
ד 

מס

ספטמבר
2011

סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

 תכניות שימור סטטוטוריותמסד נתונים קיימים
קיימות



ספטמבר2.4
2011

ור
ימ

ש
 ה

ום
תח

 ב
ים

ימ
קי

ם 
וני

נת
ד 

מס

סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

רשימת תכניות שימור סטטוטוריות קיימות

 תכניות שימור סטטוטוריות
קיימות

הערות המתייחסות לרשימת התכניות הסטטוטוריות הקיימות:

* שינוי לתכנית מקומית חפ/1601 - ואדי סאליב )1995(:

מטרות התכנית: שיקום פיזי ותפקודי של השטח הכלול בה במגמה:
• לפתח את הקרקע למטרות: מגורים, עסקים, ומגורים מעורבים עם עסקים.

• לפתח גן עירוני במרכז הואדי שיהווה מוקד פעילות לנופש, בידור ויצירה.
• להתוות דרכי גישה חדשות לעיר התחתית ולהדר הכרמל ממזרח בתחום התכנית.

• לשמר את המאפיינים ההסטוריים החשובים של רקמת הבינוי והפעילויות.
• לחזק את מערכת קשרי הולכי הרגל ואת רציפות הבינוי והתפקודים בין הדר הכרמל והעיר התחתית.

• לשמור על המבטים החשובים הנפתחים אל אגן הואדי וממנו.
• להסדיר גישה וחניית רכב למגרשים באמצעות פיתוח דרכי גישה ומגרשי חניה ציבוריים במתחמים בנויים.

• לקבוע צפיפויות בניה והוראות בינוי לבנייה חדשה ולשיקום הקיים.

שימור: בתשריט המצורף לתכנית קיים סימון של מבנים וסימון של חזיתות לשימור. אלה, ע”פ התכנית, ישומרו, בכפוף לסעיפי התכנית. 
בסמכות הועדה המקומית ובהמלצת מהנדס העיר- התרת/חיוב בתנאי היתר הבניה ביצוע עבודות בחלקות המצוינות בתכנית כמפורט בתכנית. 

מהנדס העיר רשאי לדרוש שבקשה להיתר בחלקות הכוללות מבנים לשימור תלווה במסמכים כמפורט בתכנית.

* שינוי לתכנית מקומית חפ/1826 - רובע אמנים בשולי ואדי סאליב )1986(:

                                                                                                                                           * בבעלות פרטית.
                                                                                                                                           ** דרך לא רשומה.

                                                                                             

מטרות התכנית: שיקום פיזי ותפקודי של השטח הכלול בה במגמה לשמור על האופי הארכיטקטוני של המבנים והסביבה ולקבוע יעודי קרקע 
למגורים ומסחר מיוחדים תוך שילוב סדנאות לאמנים.

שימור: בתשריט מסומן “איזור מגורים ועסקים מיוחד לשימור ולשיפוץ”. לפי תקנון התכנית, מבנים המסומנים בתשריט כמיועדים לשימור 
ישומרו. בסמכות מהנדס העיר- התרת/חיוב בתנאי היתר הבניה ביצוע עבודות במבנים המיועדים לשימור כמפורט בתכנית.

 גוש חלקה חלק מחלקה

68  10841 

22 ,117-119  16AB, 17, 24 10842 

 1, 2, 5-12, 14B, 14C, 14D, 15-21, 
22A, 22B, 23-36 

10844 

6, 52-56, 84, 86 2, 3, 4, 5 10847 

147, 148, 164, 165  10850 

5, 6, 18, 19, 62, 72, 73, 134, 136, 140, 
148 

3, 4, 20-37, 39-61, 74, 97, 111, 
112/1, 112/2, 137-139, 145-147 

10851 

37, 171, 175 1-25, 25/1, 25/2, 38-42, 44, 46-139, 
141-147, 150-158, 160, 165, 169, 

170, 172-174, 177-183 

10852 

20, 24, 149, 150 1-19, 25-59, 72-76, 78, 80-109, 111-
127, 128/1, 128/2, 129-142, 145, 

148, 151-156, 158 

10853 

7, 10, 92 14, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 26, 48-52, 
54-64, 77, 79-89, 95 

10854 

 

 גוש חלקה חלק מחלקה

62, 92, 120**  10837 

60, 61, 74**,80, 81  10838 

134, 135  10839 

261, 262, 290, 293, 316, 319-324, 340, 
363 

317, 318 10840 

 1-4, 5*, 6, 7, 8, 12, 13*, 14*, 15-17, 
20, 21, 22*, 23-35, 36*, 37, 38, 40, 

41AB, 42-45, 46*, 47*, 48-50, 51AB, 
52, 53, 54AB, 60*, 62-64, 66, )67-

70(**, 71,72 

10841 

31-35, 42, 45, 47, 119**, 120 43, 44, 46 10842 

71, 72, 79, 87, 88, 93, 94, 174**, 178  10852 

30, 31**, 32, 35, 37, 39-41, 43, 74, 75, 
80, 82, 83, 88-92, 96, 97, 101-106, 108, 
109, 111*, 115, 120, 129-131, 134-138, 

139, )148-150(**, 154**, 156**, 158,  

20-26, 38, 60-67, 107, 143, 144*, 
145 

10853 

49-52, 87  10854 

 

  .בבעלות פרטית*
  .דרך לא רשומה**

מסד נתונים קיימים



* שינוי לתכנית מקומית חפ/1842 ב-שימור מבנה קיים והנחיות לבניה חדשה, רח’ התשבי 130 )2009(:

מטרות התכנית: 
• שימור המבנה הקיים באתר.

• שינוי ייעוד החלקה מאתר לבניין ציבורי לאזור מגורים מיוחד, תגבור זכויות הבניה וקביעת הוראות הבנייה באתר.
• שינוי יעוד חלק מהחלקה משמורת טבע לשצ”פ לגן חיות למודי, שיצורף לגן החיות הקיים.

• ביטול קטע דרך מאושרת ברח’ לאונרדו דה-וינצ’י, שאינו ניתן ליישום, שינוי יעודו למגורים וצירופו למגרש המגורים.

שימור: קיים בתשריט מבנה אחד לשימור. בקשה להיתר/הפעלת עסק בשטח תותנה בהגשת סקר שימור מפורט, תוך פירוט עבודות נדרשות. 
לא תותר הריסת מבנה לשימור. הריסה תותר רק בחלקי המבנה שאינם תואמים את אופיו ע”פ סקר השימור ובתאום עם היחידה לשימור 

מבנים ואתרים. התכנית מחייבת השלמת שימור ושיקום לשביעות רצון היחידה ומהנדס העיר כתנאי למתן היתר בניה ולפני אכלוס המבנה.

* שינוי לתכנית מקומית חפ/-1938 שימור ובינוי באתר חוות קלר )1993(:

מטרות התכנית: 
• שימור מבנים וחומה מהתקופה הטמפלרית באתר.

• קביעת רוחב שד’ הצבי, רח’ קלר ורח’ הרימונים על מנת לאפשר שימור המבנים והחומה.
• שינוי סווג החלקות מאזור מגורים א’ ומיעוד דרך לאזור מגורים א’ מיוחד.

• קביעת הוראות בינוי לבניה החדשה בשטח התכנית בכפוף לאופי המבנים המיועדים לשימור. 

שימור: לפי התשריט, באתר מספר מבנים ועצים המסומנים לשימור. כתנאי לקבלת היתר בניה בשטח, נדרש להכין תכנית לשימור כמפורט 
בתכנית הנ”ל ולשביעות רצון מהנדס העיר.

* תכנית חפ/981 – המושבה הגרמנית צפונית )1966(, תיקון לתכנית מתאר חפ/971:

מטרות התכנית: 
• תכנון חדש של השטח הכלול בה באזור מגורים בהתאם לרעיונות תכנית האב בקשר לצפיפות האוכלוסיה ולמערכת הדרכים.

• הפרדה קפדנית בין תנועה העוברת בדרכים העורקיות ותנועה מקומית.
• ארגון השטח ליחידות שכנות לשם שטחים פתוחים, מוסדות ציבור, חינוך ומסחר לאוכ’ שגרה במקום.

• שמירה על האופי  הקיים של המושבה הגרמנית, צורת בינוי אחידה שמדגישה את הרחובות הראשיים. 

שימור: הנחיות לבניה קיימות בנספח מס’ 1 של התכנית: “הבניה המותרת וצורתה”. בתקנון יש הסבר לאופן נצול  שטחי בניה, מרווחים בין 
הבתים, הריסה וקו בנין. התשריט מחלק את האזורים לפי השימושים השונים: דת, מבני ציבור, אתרים בעלי אופי מסחרי. למהנדס העיר רשות 

לאשר בליטות מחוץ לגבולות בנין. קיים פרוט בנוגע ל”עצוב ארכיטקטוני של בניני המגורים”. נראה כי אין התיחסות מפורשת לנושא השימור.

חלקהללא  חלק מחלקה  גוש 

2, 5, 10, 11, 15, 200, 254, 256, 271   10811 

223  10814 

64  10824 

583  10825 

  10826 

  10827 

1, 6, 7, 8, 9, 10, 34, 35, 36, 38, 86, 98  10828 

  10829 

  10830 

 59-63, 65, 66, 68, 69, 87, 88, 96-99 10832 

  10833 

236  10834 

  

רשימת תכניות שימור סטטוטוריות קיימות
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תכניות שימור סטטוטוריות 
קיימות

* תכנית חפ/-1796 שימור שיקום ופיתוח המושבה הגרמנית 
  )לתכנית אין תוקף סטטוטורי.( מתחם 8 הוא המתחם היחידי שתכניתו הופקדה: 

  חפ/1796/ -8 מתחם מעלה המושבה:

מטרות התכנית: 
• יצירת מתחם לשימור.

• אזור תיירות עם שילוב של מגורים, מלונאות ומסחר.
• יצירת מתחם מלונאות.

• שמירה על חזות הבניה של שדרות בן גוריון )שרובה לשימור(. 
• קביעת רוחבי דרכים.

שימור: 
התכנית מבדילה בין מבנה לשיקום, מבנה לשימור )א’, ב’, ג’(, שיפוץ מבנה לשימור, מתחם שימור, סקר שימור, ותיעוד המבנה. התכנית 

מגדירה פרופילי בניה, תכסית ואחוזי בניה. הגבלות בניה- שיקום ובניה בהתאם לסקר שימור בתאום עם היחידה לשימור מבנים ואתרים. ועדה 
מקומית רשאית להתיר בליטת מרפסות והתקנת פתחים. קיימות הנחיות מפורשות לגבי שמירה על הצורה החיצונית של הבנינים. לא תותר 
הריסת מבנים לשימור. ועדה מקומית בהמלצת ועדה לשימור ומהנדס העיר רשאית להתיר תוספות ושינויים מקומיים במבנים לשימור. קיים 

פרוט למה שצריכים להחיל מסמכי התיעוד והסקר למבנה לשימור.

מקורות:
* תקנונים ותשריטים של תכניות המתאר המקומיות הנ”ל.

הערה:
* למסמך זה אין תוקף משפטי והוא רק נועד לסכם ולהעביר רעיון כללי של התכניות הקיימות.

רשימת תכניות שימור סטטוטוריות קיימות

מסד נתונים קיימים



 סטטוס
19/05/2008עדי רויטנברג: עדכון      קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסכניסה בית' מסרחובחלקהגושסטטוסד"מס
תאריך ועדת 

הערותישיבה ' מסשימור
22/12/20031מבנה מגורים3594/36693א4איתנים201075954

אוראל' אדרבית לאופולד בלוך276001/38הירקון1076822
15/07/19979מבנה מגורים23461713666הנדיב30107745

אוראל' אדר17/10/200723בית אנה שטיינברג10616תל מאנה1077943
אוראל' אדר17/10/200723בית דוד מנדל24616תל מאנה1077955

14/09/19989מבנה בתי הנחושת20345461616תל מאנה401077957
14/09/19989ח כרמל לשעבר"בי2351449601חורב501077983
22/12/20031בית הרב262525/36601חורב60107852
25/11/19964מנזר תרזה הקדושה110801סטלה מריס701080295
25/11/19964מבנה מגורים19385913728שונמית801080554
22/12/20031רוזוב מבנה מגורים'    אדר126175/39729עובדיה9010805107

אוראל' אדר17/10/200723בית יחזקאל זוהר18727בית אל10805140
22/12/20031מבנה מגורים745750/34690דרך הים1001080677
19/07/19991בית סלומון87690דרך הים1101080692
סקר מבנהמלון טלטש103362519690דרך הים12010806112
22/12/20031מבנה מגורים2199/47702א32שושנת הכרמל1301080713
 מבנים2– בית מושלי 16,18333815708מחניים1401080758
14/09/19989מבנה מרכז הכשרה קהילתית25690דרך הים1501080767
22/12/20031מבנה מגורים201893/46689שדרות יצחק1601080779
15/07/19977מבנה מגורים35392314625מוריה 170108082
סקר מבנה15/07/19977מבנה מגורים37385297625מוריה1801080838
ארלס הקדוש'מנזר צ3541371640מגידו1901080976

אוראל' אדר17/10/200723בית מרדכי ימפולסקי8637ישורון10809289
אוראל' אדר17/10/200723בית ברתה פנחס25ווד'ודג10809290

08/01/19963בית לוין22362673658אלחנן יצחק20010809473
בנין מגורים2654404802עבאס2101081142
יס נזירות נצרת"ב5374484802עבאס2201081143

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון עירחיפה- רשימת המבנים לשימור 

1/20
12/01/2010

האתרים שלא צויין לגביהם תאריך
91בשנת .כלולים ברשימת השימור שאומצה 

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסכניסה בית' מסרחובחלקהגושסטטוסד"מס
תאריך ועדת 

הערותישיבה ' מסשימור
מקדש בהאי74811הציונות2301081160
15/07/19977מבנה מגורים וגדר102635הנשיא2401081217
מבנה מגורים עם צריח95361825813יפה נוף25010812137
בית רוטנברג77386047635הנשיא26010812168
סקר מבנהבית נאגלר-בית העץ77635הנשיא27010812239
עמוד וילהלם72813יפה נוף28010812246
המועדון13037/5152718התשבי29010812253
14/09/19989בית המילואים34813יפה נוף3001081388
14/09/19989מבנה מגורים9344708721החורשה31010813180
14/09/19989מבנה מגורים5345016720לאונרדו דה וינצי 32010813187
בית סוידאן33333822812הצלבנים33010813202
סקר מבנה04/06/20014בית רוזנטל25813יפה נוף34010813203
הכנסיה הרוסית6462107721חורשה35010813356
14/09/19989מבנה מגורים52635הנשיא36010813388
מנזר הנזירות השתקניות4726טשרניחובסקי3701081439
סקר מתחםמנזר הכרמליטים בסטלה מריס101801סטלה מריס380108151
סקר מבנהחדר האוכל מעון העולים71870985526העליה השניה390108172
27/03/19951בית שטיצברג65513840526העליה השניה 4001081710
27/03/19951בית מיליס56396085526העליה השניה410108181
27/03/19951בית גבריאלוביץ62344684526העליה השניה420108184
27/03/19951בית כרסטני70351511526העליה השניה430108188
27/03/19951בית סמסונוב10751332546בת גלים4401081813
27/03/19951בית חמאוי39567מרגולין פנחס4501081823
סקר מבנה27/03/19951בית רפפורט37345714567מרגולין פנחס4601081824
27/03/19951בית פנחס מרגולין35567מרגולין פנחס 4701081825
27/03/19951בית יושפה33396069567מרגולין פנחס4801081826
27/03/19951בית הסוס31322017567מרגולין פנחס4901081827
27/03/19951בית טייכר8363448547שקמונה5001081830
27/03/19951בית כץ47356995567מרגולין פנחס5101081834
27/03/19951בית כתרן45730877567מרגולין פנחס5201081835
27/03/19951בית אל באגלי43385684567מרגולין פנחס5301081836
27/03/19951בית זולוטרוב4396143547שקמונה5401081837
27/03/19951בית צוקרמן6374894547שקמונה5501081838
27/03/19951בית ויקטור כץ51561800567מרגולין פנחס5601081845

2/20
12/01/2010
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מבנים לשימור

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסכניסה בית' מסרחובחלקהגושסטטוסד"מס
תאריך ועדת 

הערותישיבה ' מסשימור
27/03/19951בית אבייד3695046546בת גלים570109192
סקר מבנה27/03/19951בית הרכבי3133/4411538השרון580108193
27/03/19951בית הוכמן29538השרון590108194
27/03/19951בית הוכמן2539יונתן600108195
27/03/19951בית כהן13374173546בת גלים6101081910
27/03/19951בית כספי7546בת גלים6201081912

אוראל ' אדר17/10/200723בית אברהם שבט45מסדה10810337
מנזר הכרמליטיות לשעבר2526העליה השניה630108201
תחנת הרוח הטמפלרית345141526ג22העליה השניה6401082017
מנזר הכרמלטיות לשעבר2520160526העליה השניה6501082035
סקר מבנה מנזר יוסף הקדוש-ם "רמב12526העליה השניה6601082036
סקר מבנהמנדלסון)ם הישן "ח רמב"בי526ה8העליה השניה6701082037
כנסיה לטינית גבריאל הקדוש6426אל זיסו6801082134
28/02/20002מתחם ראיס– מבנה מגורים 416א20ק"רד6901082612
28/02/20002מתחם ראיס– מבנה מגורים 737/4186421יצחק שדה7001082613
28/02/20002מתחם ראיס– מבנה מגורים 2637/4074416ק"רד7101082614
28/02/20002מתחם ראיס– מבנה מגורים 2453/564416ק"רד7201082615
28/02/20002מתחם ראיס– מבנה מגורים 22416ק"רד7301082616
28/02/20002מתחם ראיס– מבנה מגורים 2036/2788416ק"רד7401082617
28/02/20002מתחם ראיס– מבנה מגורים 18416ק"רד7501082618
ח האיטלקי"בי106360המגינים7601082663
בית חסדא47420829399בן גוריון770108288
באהים– בית עולי הרגל הישן 10409הפרסים7801082829
קונסוליה צרפתית לשעבר35333249362מאיר רוטברג7901082834
אכסניית סטודנטים2530607410סנט לוקס8001082853
בית הכומר4613171410סנט לוקס8101082854
בית עבאס בהאי7374365409הפרסים 8201082858
מבנה משרד החינוך13461912410סנט לוקס 8301082859/1
בית פז4363240413הגפן8401082861
בית הגפן2674696413הגפן8501082865
בית סוס– בית המשק 24399בן גוריון860108294
קפה פרוס17357277399בן גוריון8701082930
ו'בית פג8385861399בן גוריון880108303
בית שומכר12482776399בן גוריון890108309
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האתרים שלא צויין לגביהם תאריך
91בשנת .כלולים ברשימת השימור שאומצה 

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסכניסה בית' מסרחובחלקהגושסטטוסד"מס
תאריך ועדת 

הערותישיבה ' מסשימור
בית אוליפנט16345737399בן גוריון 9001083010
בית העם11350654399בן גוריון9101083018
מכון הרדג11333465362מאיר רוטברג920108322
בית הארחה גרמני103561927354יפו930108323
ס כרמל"בי+ הכנסיה הלטינית7052/149360המגינים9401083215

הכנסיה היונית קתולית2338/5810257עין דור 010834236
כנסיית יוחנן הקדוש23410764366יוחנן הקדוש9501083548

(הלב הקדוש )ס ומנזר אהבה "בי13346709512אלנבי9601083592
אוראל' אדר17/10/200723בנין חפציבה28יפו1083620

בנק לאומי סניף העיר1374477444נתנזון9701083621
בנק לאומי סניף העיר3374477444נתנזון9801083629
הכנסיה המרוניטית לואי הקדוש832/2136376המרוניטים99010836134
(ככר ההגנה)בית סאלם 1385601337שיבת ציון100010836144
מבנה מגורים1357115395יבנה1010108371
סקר מבנהדלאני'בית מג3346572395יבנה10201083715
בית המשפט הקטן7351897865חסן שוקרי10301083770
22/12/20031בית אמיל תומא34290/37867הנביאים10401083780
בית הכנסת הדרת קודש9867הנביאים10501083794
בית מושיוף3362795865חסן שוקרי106010837137
בית המשפט12865חסן שוקרי10701083854
היכל העירייה14684923865חסן שוקרי10801083858
בנין הדואר מרכזית הטלפונים6582387338מעלה השחרור10901083880
בית בורובסקי23333359865מעלה השחרור11001083886
מתחם כנסית הכרמליטים2959אליהו הנביא1110108391
מתחם כנסית הכרמליטים60348העצמאות1120108392
מתחם כנסית הכרמליטים58348העצמאות 1130108393
מחסני ברזל של נוביצקי444נתנזון1140108398
מחסני ברזל של נוביצקי58348העצמאות11501083911
מתחם כנסית הכרמליטים27444נתנזון11601083912
מתחם כנסית הכרמליטים1959אליהו הנביא11701083913
מתחם כנסית הכרמליטים1959אליהו הנביא11801083914
מתחם כנסית הכרמליטים23444נתנזון11901083915
מתחם כנסית הכרמליטים25444נתנזון12001083916
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האתרים שלא צויין לגביהם תאריך
91בשנת .כלולים ברשימת השימור שאומצה 

מסד נתונים קיימים 2.8



שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסכניסה בית' מסרחובחלקהגושסטטוסד"מס
תאריך ועדת 

הערותישיבה ' מסשימור
מתחם כנסית הכרמליטים444נתנזון12101083917
רינה'מסגד ג30348העצמאות12201083927
רינה'מסגד ג348העצמאות12301083928
רינה'מסגד ג43444נתנזון12401083929
סקר מתחםכנסיה יונית אורתודוכסית8410384314ם"פלי12501083971
סקרמתחםכנסיה יונית אותודוכסית8314ם"פלי12601083973
סקר מתחםכנסיה יונית קתולית10971153314ם"פלי127010839101
סקר מתחםכנסיה יונית קתולית10314ם"פלי128010839103
סקר מבנהמבנים בככר פריז5360המגינים129010839201
מבנים בככר פריז5360המגינים130010839202
מבנים בככר פריז3360המגינים131010839203
הוספיס–מנזר 44321807337שיבת ציון13201084114
סקר מבנהבית הקשתות4513954328הרב מרכוס13301084137
מסגד איסטקלל1301קבוץ גלויות13401084216
מסגד איסטקלל93430987337שיבת ציון13501084217
סקר מתחםחמאם אל פשה9520062341חמאם אל פשה13601084225
סקר מתחםחמאם אל פשה13503690341חמאם אל פשה13701084226
המסגד הקטן2444נתנזון13801084255
בית פשה5503144341חמאם אל פשה13901084281
עמוד פייסל140010842126
סקר מתחםתחנת הרכבת מזרח3309חטיבת גולני1410108451
הטחנות הגדולות40385975309חטיבת גולני1420108477
הטחנות הגדולות40385975309חטיבת גולני1430108478
הטחנות הגדולות38309חטיבת גולני1440108479
הטחנות הגדולות40385975309חטיבת גולני14501084710
הטחנות הגדולות40385975309חטיבת גולני14601084712
17/08/20043מבנה מגורים8307ירמוך14701085042
17/08/20043מבנה מגורים29311בילו148010850114
17/08/20043מבנה מגורים1315יודפת149010850121
17/08/20043אבוטבול' בית מגורים משפ354/1255315יודפת150010850122
17/08/20043אבוטבול' בית מגורים משפ5315יודפת151010850123
17/08/20043אבוטבול' בית מגורים משפ7315יודפת152010850124
17/08/20043אבוטבול' בית מגורים משפ9315יודפת153010850125
17/08/20043אבוטבול' בית מגורים משפ11315יודפת 154010850132
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האתרים שלא צויין לגביהם תאריך
91בשנת .כלולים ברשימת השימור שאומצה 

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסכניסה בית' מסרחובחלקהגושסטטוסד"מס
תאריך ועדת 

הערותישיבה ' מסשימור
נגרית כרמל50317550301קבוץ גלויות155010850152
שוק תלפיות3538/5318875סירקין156010851142
חומה בואדי סליב5362566875סירקין157010852179
חומה בואדי סליב28962מרכוס ברוך158010852180

אוראל ' אדר17/10/200723בית חיים גלובצקי35הרצל1085445
המרכז המסחרי החדש הדר1635/899874שפירא15901085466
המרכז המסחרי החדש הדר856א29הרצל16001085467
המרכז המסחרי החדש הדר29362532856הרצל16101085468
המרכז המסחרי החדש הדר17864ביאליק16201085469
המרכז המסחרי החדש הדר396465864ב17ביאליק16301085470
המרכז המסחרי החדש הדר15332914864ביאליק16401085471
המרכז המסחרי החדש הדר31859החלוץ16501085472
המרכז המסחרי החדש הדר28859החלוץ16601085473
המרכז המסחרי החדש הדר1633/3434874שפירא16701085474
המרכז המסחרי החדש הדר346558859ב30החלוץ16801085475
המרכז המסחרי החדש הדר14874שפירא16901085476
בית בורובסקי2333/3942מעלה השחרור17001085486
סקר מבנהבית איתין30492902842שמריהו לוין1710108559

אוראל ' אדר17/10/200723מעונות אדל שיפר11אחד העם10855130
מבנה מגורים13430997846אחד העם172010855135
סקר מבנההטכניון העברי ובתי המלאכה31847שמריהו לוין173010855136/2
ס הראלי"בי29847שמריהו לוין174010855136/1
846א5אחד העם175010855165
גמנסיה ביאליק5333671853יונה17601085644
סקר מבנהבית בירנבאום6333539846אחד העם17701085651
אוראל ' אדר17/10/200723בית משה חסון25345562845הנביאים17801085656

אוראל ' אדר17/10/200723בית משה ויסמן4אחד העם1085672
אוראל ' אדר17/10/200723בית משה ויסמן4אחד העם1085673

סקר מבנההכנסיה הארמנית23368/52386כורי17901085879
מוזיאון עירוני חיפה26362060403שבתאי לוי18001085920
סקר מבנהספריית בית הגפן/ ם "יס או"ב33654390811הציונות18101085921

אוראל ' אדר17/10/200723בית יוסף ברכה34הרצליה1085935
מנקס– בית מגורים 21385783822בר גיורא18201086144

אוראל ' אדר17/10/200723בית דבורה וינשטוק10תל חי10861254
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האתרים שלא צויין לגביהם תאריך
91בשנת .כלולים ברשימת השימור שאומצה 
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מבנים לשימור 2.9מסד נתונים קיימים
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שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסכניסה בית' מסרחובחלקהגושסטטוסד"מס
תאריך ועדת 

הערותישיבה ' מסשימור
אוראל ' אדר17/10/200723בית אליעזר ליפשיץ10ירושלים1086225
אוראל ' אדר17/10/200723בית פרידלנד12ירושלים1086226
אוראל ' אדר17/10/200723בית יוסף גוטליב13ירושלים1086254

בית דוניה1333157895חיים18301086266
בתים משותפים943א21ברזילי18401086411
בתים משותפים23374178943ברזילי18501086412
בתים משותפים943א23ברזילי18601086413

אוראל ' אדר17/10/200723בית ספר אליאנס73הרצל10864145
אוראל ' אדר17/10/200723(הצופה)בית שכנא בורנשטיין 50הרצל108657

בית הכנסת הגדול60385881856הרצל1870108658
סקר מבנהבית הרמן שטרוק21461939823ארלוזרוב18801086543
בית הכנסת הגדול60856הרצל 18901086580
בית איצקוביץ823א16ארלוזרוב190010865120
28/02/20022גשר רושמיה191010867224

אוראל' אדר17/10/200723קונסבטוריון דוניה ויצמן14בצלאל1086922
הולידיי' אדר"' חיפה א"תחנת הכח 213טובים108713
הולידיי' אדר(רוטנברג )מבנה משרדים 123טובים108713

ח גאולה"קופ8451544919גאולה19201086951
ס צפרירים"בי61012יד לבנים193010872185
ס צפרירים"בי43328071012יד לבנים194010872186
ס צפרירים"בי43328071012יד לבנים195010872251
ס צפרירים"בי19302אני מאמין196010872252
אתר מלחמת העצמאות4944/1280הגיבורים197010872256
אתר מלחמת העצמאות49הגיבורים 198010872258
מסגד עבדאלה63226371011עוספיה199010872433
ח לסגריות"בי24396360191בר יהודה 200010872465/1
דה'בית הנג29362251303הגיבורים201010872473
17/08/20043בית ליואן15309חטיבת גולני20201087419
17/08/20043בנין המשטרה21309חטיבת גולני20301087421
17/08/20043קפה ישראל66309חטיבת גולני20401087440

סקר מבנה תחנת הכח הישנה חברת חשמל2151/40681015החשמל20501087875
הבית האדום18954/13961012יד לבנים206010879197
08/01/19963מכולת ליברמן36/36381020א41הגליל2070108804
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האתרים שלא צויין לגביהם תאריך
91בשנת .כלולים ברשימת השימור שאומצה 

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסכניסה בית' מסרחובחלקהגושסטטוסד"מס
תאריך ועדת 

הערותישיבה ' מסשימור
סקר מבנה08/01/19963בית בן צבי283743771020הגליל20801088025
(413960921020הגליל20901088078 סקר מבנה08/01/19963טיפת חלב)בית הורנס
סקר מבנהמגדל המים הישן791020הגליל21001088215
בית וישנצקי971020הגליל21101088219
08/01/19963צריף גסטר9556/18051020הגליל21201088225
בית הימאי2357196353הנמל21301088824
22/12/20031תחנת רכבת מרכז75348העצמאות2140108893
בית מס הכנסה65353הנמל21501088920
סקר מבנה08/01/19963ס תל חי"סליק בב1073449351020הגליל21601089212
ח שמן"בי259ו7נחום וילבוש21701089715
בית התעשיה88856הרצל2180109076
בית התעשיה92856הרצל2190109079
סקר מתחםבית קלר2871075650קלר22001090922
סקר מבנהבית רוטשילד142635הנשיא22101090924
סקר מתחםחוות קלר1687הצבי22201090932

אוראל' אדר17/10/2007המרכז להכשרה משרד החוץ12דוד פינסקי1090956
סקר מבנהמלון הרצליה7654278650קלר22301090962
סקר מבנה מלון לב הכרמל236005הנריך היינה224010910122
מגדל המים בככר הנריך היינה6005א3הנריך היינה226010910136
כנסיית הלב הקדושמורדות סטלה מריס 22701091219
תא תפילה של פרוספר1161ההגנה22801091220
קסטל נאובו מגדלור554צרפת22901091222
מבנה מגורים1740ישעיהו2300109141
גרסטל- מבנה מגורים 2738/5710726טשרניחובסקי2310109142
גרסטל- מבנה מגורים 2535/1193726טשרניחובסקי2320109143
מבנה מגורים6738זאב23301091413

סקר מבנה תחנת הכח הישנה חברת חשמל4851/4068בר יהודה 01092045
בית שלזינגר1322651546בת גלים2340109291
בית רוזנפלד251186פנחס מרגולין2350109292
בית חפץ5350433546בת גלים2360109294
סקר מבנהבית חסאן231186פנחס מרגולין2370109296
סקר מבנהבית פרזס17385952543פנחס מרגולין23801092913
בית כיאט3385717414אנילביץ מרדכי23901111230
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שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסכניסה בית' מסרחובחלקהגושסטטוסד"מס
תאריך ועדת 

הערותישיבה ' מסשימור
08/01/19963סליק קן השומר הצעיר157הפלוגות240011570124
פילבוקס בריטי210חלוצי התעשיה24101157920
חיים.כ הישן ק"בי55781914163הראשונים24201158151
08/01/19963מקלט ממלחמת העולם השניה55357091176יציב יצחק24301158217
משטרת קרית חיים1262צייטלין אהרון24501158696
מגדל עשן בריטייוליוס סימון24601163420
מגדל עשן בריטייוליוס סימון24701163437
מפעל סיליקט108420906210חלוצי התעשיה2490116372

מגדל עשן בריטייוליוס סימון1164341
מגדל עשן בריטי25001164533
5219/09/1998הנשיא25101168625
קזינו בת גלים567מרגולין פנחס2520116971
קזינו בת גלים567מרגולין פנחס2530116972
17/08/20043 בנין משטרת התנועה18191בר יהודה ישראל25411247913
17/08/20043מחסני דובק20191בר יהודה ישראל2551124801
17/08/20043עמרה-מחסני חי32191בר יהודה ישראל2561124821

אוראל' אדר17/10/200723בית העם שכונת תל עמל52הירדן124847

9/20
12/01/2010

האתרים שלא צויין לגביהם תאריך
91בשנת .כלולים ברשימת השימור שאומצה 

רשימת מבנים לשימור 

מסד נתונים קיימים 2.10



סטטוס
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  רשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  

94מוריה01077436
2830471616תל מאנה01077939
4345502616תל מאנה01077940
6333827616תל מאנה01077941
8357120616תל מאנה01077942
2344637617אהרן01077943
20618הזמיר01077955
220616תל מאנה01077956
20345461616תל מאנה01077957
18602974616תל מאנה01077958
16603002616תל מאנה01077959
140616תל מאנה01077960
3592580617אהרן01077961
2351449601חורב01077983
26362525601חורב0107852
0108012000
0108014000
0108015000
0108019000
01080134000
01080135000
01080139000
01080141000
01080143000
01080145000
01080147000
01080153000
01080155000
01080157000
01080158000
01080159000
01080160000
01080161000
01080162000
01080163000
01080164000
01080165000
01080171000
00801סטלה מריס01080295
19385913728שונמית01080554
123956175729עובדיה010805107
74345750690הים01080677
91357181690הים01080690
89346489690הים01080691
87690הים01080692
103362519690הים010860112
00702שושנת הכרמל0108071
472199702א32שושנת הכרמל01080713
120690הים01080738
20708מחניים01080744
40708מחניים01080745
60708מחניים01080748
80708מחניים01080749
100708מחניים01080752
0708א10מחניים01080753
120708מחניים01080754

00707זיוונית01080755
16333815708מחניים01080758
18333815708מחניים01080758
20707זיוונית01080759
20689יצחק01080760
40689יצחק01080761
210690הים01080762
230690הים01080763
930510690א23הים01080764
60689יצחק01080765
80689יצחק01080766
250690הים01080767
27503570690הים01080768
100689יצחק01080769
270690הים01080770
290690הים01080771
31472054690הים01080772
140689יצחק01080773
16406682689יצחק01080774
20706הדסים01080775
35362828690הים01080776
37654250690הים01080777
200689יצחק01080778
220689יצחק01080779
39362710690הים01080780
15דרך הים01080756
00643בכורים01080871
37385297מוריה01080838
37385297מוריה01080837
35392314מוריה0108082
3541371640מגידו01080976
10641שער הלבנון01080977
170916סולד הנרייטה010809149
114503516813יפה נוף010809301
116551716813יפה נוף010809410
22362673658אלחנן יצחק010809473
11332841838בן יהודה0108101
20541224834מסדה0108106
21321469834מסדה01081014
2462038835שמואל01081020
18346041810הלל01081027
374645810א3הלל01081031
82385983823ארלוזורוב01081034
71420817823ארלוזורוב01081037
420817823א71ארלוזורוב01081038
80821שפינוזה01081040
17374766822בר גיורא01081041
20396191822בר גיורא01081043
140821שפינוזה01081044
41345483818הס01081048
7374860826מירון01081082
15472299818הס01081089
120821שפינוזה010810148
13374465838בן יהודה010810165
22385166834מסדה010810166
23345169834מסדה010810180

סטטוס
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  רשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  

94מוריה01077436
2830471616תל מאנה01077939
4345502616תל מאנה01077940
6333827616תל מאנה01077941
8357120616תל מאנה01077942
2344637617אהרן01077943
20618הזמיר01077955
220616תל מאנה01077956
20345461616תל מאנה01077957
18602974616תל מאנה01077958
16603002616תל מאנה01077959
140616תל מאנה01077960
3592580617אהרן01077961
2351449601חורב01077983
26362525601חורב0107852
0108012000
0108014000
0108015000
0108019000
01080134000
01080135000
01080139000
01080141000
01080143000
01080145000
01080147000
01080153000
01080155000
01080157000
01080158000
01080159000
01080160000
01080161000
01080162000
01080163000
01080164000
01080165000
01080171000
00801סטלה מריס01080295
19385913728שונמית01080554
123956175729עובדיה010805107
74345750690הים01080677
91357181690הים01080690
89346489690הים01080691
87690הים01080692
103362519690הים010860112
00702שושנת הכרמל0108071
472199702א32שושנת הכרמל01080713
120690הים01080738
20708מחניים01080744
40708מחניים01080745
60708מחניים01080748
80708מחניים01080749
100708מחניים01080752
0708א10מחניים01080753
120708מחניים01080754

רשימת מרקמים לשימור 

ספטמבר
2011

סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

ור
ימ

ש
 ה

ום
תח

 ב
ים

ימ
קי

ם 
וני

נת
ד 

מס
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ספטמבר
2011

סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

מרקמים לשימור

רשימת מרקמים לשימור 

ור
ימ

ש
 ה

ום
תח

 ב
ים

ימ
קי

ם 
וני

נת
ד 

מס

00707זיוונית01080755
16333815708מחניים01080758
18333815708מחניים01080758
20707זיוונית01080759
20689יצחק01080760
40689יצחק01080761
210690הים01080762
230690הים01080763
930510690א23הים01080764
60689יצחק01080765
80689יצחק01080766
250690הים01080767
27503570690הים01080768
100689יצחק01080769
270690הים01080770
290690הים01080771
31472054690הים01080772
140689יצחק01080773
16406682689יצחק01080774
20706הדסים01080775
35362828690הים01080776
37654250690הים01080777
200689יצחק01080778
220689יצחק01080779
39362710690הים01080780
15דרך הים01080756
00643בכורים01080871
37385297מוריה01080838
37385297מוריה01080837
35392314מוריה0108082
3541371640מגידו01080976
10641שער הלבנון01080977
170916סולד הנרייטה010809149
114503516813יפה נוף010809301
116551716813יפה נוף010809410
22362673658אלחנן יצחק010809473
11332841838בן יהודה0108101
20541224834מסדה0108106
21321469834מסדה01081014
2462038835שמואל01081020
18346041810הלל01081027
374645810א3הלל01081031
82385983823ארלוזורוב01081034
71420817823ארלוזורוב01081037
420817823א71ארלוזורוב01081038
80821שפינוזה01081040
17374766822בר גיורא01081041
20396191822בר גיורא01081043
140821שפינוזה01081044
41345483818הס01081048
7374860826מירון01081082
15472299818הס01081089
120821שפינוזה010810148
13374465838בן יהודה010810165
22385166834מסדה010810166
23345169834מסדה010810180

סטטוס
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  רשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  

20345468810הלל010810181
23462016810הלל010810190
12451515828שמואל010810191
102462110823ארלוזורוב010810192
93375158823ארלוזורוב010810198
100363078823ארלוזורוב010810244
91351341823ארלוזורוב010810259
463035834א3מסדה010810312
4482722810הלל010810314
13493084818הס010810341
18472318818הס010810343
761453816א39גולומב אליהו010810344
39684875816גולומב אליהו010810345
2520050820מונטיפיורי010810346
25592562828שמואל010810347
41561765816גולומב אליהו010810348
00820מונטיפיורי010810366
00810הלל010810469
00823ארלוזורוב010810470
200821שפינוזה010810499
200821שפינוזה010810499
00821שפינוזה010810500
15431054820מונטיפיורי010810516
21345366810הלל010810518
0810א21הלל010810519
00810הלל010810522
20824העמק010810545
40824העמק010810552
30410646818הס010810562
0828א13שמואל010810565
130828שמואל010810566
0823א86ארלוזורוב010810569
6472435824העמק010810570
010810796000
160804אל גזאלי01081117
01081122000
250413הגפן01081123
23332842413הגפן01081124
56332851399בן גוריון01081125
00399בן גוריון01081126
69461981399בן גוריון01081127
65357366399בן גוריון01081129
19345500413הגפן01081130
170413הגפן01081131
2654404802עבאס01081142
5374484802עבאס01081143
01081152000
00807שפרה01081153
660811הציונות01081157
70385273811הציונות01081158
01081159000
01081160000
00811הציונות01081161
00811הציונות01081167
760811הציונות01081168
00811הציונות01081172

סטטוס
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  רשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  

20345468810הלל010810181
23462016810הלל010810190
12451515828שמואל010810191
102462110823ארלוזורוב010810192
93375158823ארלוזורוב010810198
100363078823ארלוזורוב010810244
91351341823ארלוזורוב010810259
463035834א3מסדה010810312
4482722810הלל010810314
13493084818הס010810341
18472318818הס010810343
761453816א39גולומב אליהו010810344
39684875816גולומב אליהו010810345
2520050820מונטיפיורי010810346
25592562828שמואל010810347
41561765816גולומב אליהו010810348
00820מונטיפיורי010810366
00810הלל010810469
00823ארלוזורוב010810470
200821שפינוזה010810499
200821שפינוזה010810499
00821שפינוזה010810500
15431054820מונטיפיורי010810516
21345366810הלל010810518
0810א21הלל010810519
00810הלל010810522
20824העמק010810545
40824העמק010810552
30410646818הס010810562
0828א13שמואל010810565
130828שמואל010810566
0823א86ארלוזורוב010810569
6472435824העמק010810570
010810796000
160804אל גזאלי01081117
01081122000
250413הגפן01081123
23332842413הגפן01081124
56332851399בן גוריון01081125
00399בן גוריון01081126
69461981399בן גוריון01081127
65357366399בן גוריון01081129
19345500413הגפן01081130
170413הגפן01081131
2654404802עבאס01081142
5374484802עבאס01081143
01081152000
00807שפרה01081153
660811הציונות01081157
70385273811הציונות01081158
01081159000
01081160000
00811הציונות01081161
00811הציונות01081167
760811הציונות01081168
00811הציונות01081172
22654384802עבאס01081183
00802עבאס01081184
01081185000
00802עבאס01081186
21513779413הגפן010811144
58357152399בן גוריון010811149
22322175409הפרסים010811152
740811הציונות010811157
7385334413הגפן010811186
12551445802עבאס010811187
00409הפרסים010811194
5530968413הגפן010811215
3322457413הגפן010811216
23345601802עבאס010811264
24654384802עבאס010811265
00802עבאס010811274
0413ב13הגפן010811278
20385824409הפרסים010811280
00399בן גוריון010811284
010811286000
00806מוסול010811287
00399בן גוריון010811289
00807שפרה010811292
10413הגפן010811325
00413הגפן010811326
00413הגפן010811327
0413א1הגפן010811328
0413ב1הגפן010811329
11410560413הגפן010811368
13410560413הגפן010811369
240409הפרסים010811399
15420890413הגפן010811407
130420הירוק010811451
00413הגפן010811453
00718התשבי01081210
1130635הנשיא01081229
1010635הנשיא01081233
99356869635הנשיא01081234
97311174635הנשיא01081235
00813יפה נוף01081258
00813יפה נוף01081259
00813יפה נוף01081260
00813יפה נוף01081261
00813יפה נוף01081262
00813יפה נוף01081263
00813יפה נוף01081273
00813יפה נוף01081274
00813יפה נוף01081275
00813יפה נוף01081276
00813יפה נוף01081277
00813יפה נוף01081278
00813יפה נוף01081279
00813יפה נוף01081280
00813יפה נוף01081281
01081282000
00813יפה נוף01081283
00811הציונות01081284
00811הציונות01081285
00811הציונות01081286
00811הציונות01081288
610813יפה נוף01081293
4385713641שער הלבנון01081296
2385578641שער הלבנון01081297
00718התשבי01081299
95363400635הנשיא010812104
0635ב93הנשיא010812107
80356812813יפה נוף010812109
87441098635הנשיא010812110
82350623813יפה נוף010812126
00811הציונות010812134
95361825813יפה נוף010812137
010812161000
68386047813יפה נוף010812168
117346193635הנשיא010812171
115633907635הנשיא010812172
81635הנשיא010812224
79541070635הנשיא010812239
79541070635הנשיא010812240
0386047635הנשיא010812243
830635הנשיא010812244
010812245000
720813יפה נוף010812246
00813יפה נוף010812247
760813יפה נוף010812248
00813יפה נוף010812249
1300718התשבי010812253
0900034635הנשיא010812255
102385602הנשיא01081217
81הנשיא010812224
33333822812הצלבנים010813202
6462107721חורשה010813356
52הנשיא010813388
34יפה נוף01081388
9344708החורשה010813180
345016ליאונרדו דה וינצי010813187
40726טשרניחובסקי1081439!0
00801סטלה מריס0108152
71870985526העליה השניה0108172
1513840525רחף01081710
10527הקלעים01081718
00527הקלעים01081719
70527הקלעים01081720
10534בנימין01081721
10533מונש01081722
10532הוז דב01081723
10530הכג01081724
10531ח"קל01081725
10529הצנחנים01081726
00550המתנדבים01081749
56396085526העליה השניה0108181
60333992526העליה השניה0108182
14333185546בת גלים0108183
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00811הציונות01081284
00811הציונות01081285
00811הציונות01081286
00811הציונות01081288
610813יפה נוף01081293
4385713641שער הלבנון01081296
2385578641שער הלבנון01081297
00718התשבי01081299
95363400635הנשיא010812104
0635ב93הנשיא010812107
80356812813יפה נוף010812109
87441098635הנשיא010812110
82350623813יפה נוף010812126
00811הציונות010812134
95361825813יפה נוף010812137
010812161000
68386047813יפה נוף010812168
117346193635הנשיא010812171
115633907635הנשיא010812172
81635הנשיא010812224
79541070635הנשיא010812239
79541070635הנשיא010812240
0386047635הנשיא010812243
830635הנשיא010812244
010812245000
720813יפה נוף010812246
00813יפה נוף010812247
760813יפה נוף010812248
00813יפה נוף010812249
1300718התשבי010812253
0900034635הנשיא010812255
102385602הנשיא01081217
81הנשיא010812224
33333822812הצלבנים010813202
6462107721חורשה010813356
52הנשיא010813388
34יפה נוף01081388
9344708החורשה010813180
345016ליאונרדו דה וינצי010813187
40726טשרניחובסקי1081439!0
00801סטלה מריס0108152
71870985526העליה השניה0108172
1513840525רחף01081710
10527הקלעים01081718
00527הקלעים01081719
70527הקלעים01081720
10534בנימין01081721
10533מונש01081722
10532הוז דב01081723
10530הכג01081724
10531ח"קל01081725
10529הצנחנים01081726
00550המתנדבים01081749
56396085526העליה השניה0108181
60333992526העליה השניה0108182
14333185546בת גלים0108183
62344684526העליה השניה0108184
66350097526העליה השניה0108186
45345361538השרון0108187
47351511538השרון0108188
35322280538השרון01081812
10751332546בת גלים01081813
6321835546בת גלים01081815
36322561538השרון01081816
38492821538השרון01081817
40385953538השרון01081818
42410544538השרון01081819
44551438538השרון01081820
3322073547שקמונה01081821
41345613567מרגולין פנחס01081822
390567מרגולין פנחס01081823
37345714567מרגולין פנחס01081824
35374292567מרגולין פנחס01081825
33396069567מרגולין פנחס01081826
31322017567מרגולין פנחס01081827
0810194547שקמונה01081828
20546בת גלים01081829
8363448547שקמונה01081830
3406641568פינת גן01081832
1385798568פינת גן01081833
47356995567מרגולין פנחס01081834
45730877567מרגולין פנחס01081835
43385684567מרגולין פנחס01081836
4396143547שקמונה01081837
6374894547שקמונה01081838
78396078526העליה השניה01081840
5695221549אלישע01081841
3602890549אלישע01081842
1654255549אלישע01081843
55741076567מרגולין פנחס01081844
51561800567מרגולין פנחס01081845
4410433568פינת גן01081847
7350169546בת גלים108191!0
9695046546בת גלים108192!0
310538השרון108193!0
290538השרון108194!0
20539יונתן108195!0
4930566539יונתן108196!0
60539יונתן108197!0
11350339546בת גלים108198!0
13374173546בת גלים1081910!0
110539יונתן1081911!0
90539יונתן1081912!0

480526העליה השניה1081916!0
140540כספי יעקב1081922!0
3431048539יונתן1081924!0
0539א3יונתן1081925!0
10539יונתן1081926!0
140541נהלל1081928!0
60541נהלל1081938!0
150538השרון1081939!0

62344684526העליה השניה0108184
66350097526העליה השניה0108186
45345361538השרון0108187
47351511538השרון0108188
35322280538השרון01081812
10751332546בת גלים01081813
6321835546בת גלים01081815
36322561538השרון01081816
38492821538השרון01081817
40385953538השרון01081818
42410544538השרון01081819
44551438538השרון01081820
3322073547שקמונה01081821
41345613567מרגולין פנחס01081822
390567מרגולין פנחס01081823
37345714567מרגולין פנחס01081824
35374292567מרגולין פנחס01081825
33396069567מרגולין פנחס01081826
31322017567מרגולין פנחס01081827
0810194547שקמונה01081828
20546בת גלים01081829
8363448547שקמונה01081830
3406641568פינת גן01081832
1385798568פינת גן01081833
47356995567מרגולין פנחס01081834
45730877567מרגולין פנחס01081835
43385684567מרגולין פנחס01081836
4396143547שקמונה01081837
6374894547שקמונה01081838
78396078526העליה השניה01081840
5695221549אלישע01081841
3602890549אלישע01081842
1654255549אלישע01081843
55741076567מרגולין פנחס01081844
51561800567מרגולין פנחס01081845
4410433568פינת גן01081847
7350169546בת גלים108191!0
9695046546בת גלים108192!0
310538השרון108193!0
290538השרון108194!0
20539יונתן108195!0
4930566539יונתן108196!0
60539יונתן108197!0
11350339546בת גלים108198!0
13374173546בת גלים1081910!0
110539יונתן1081911!0
90539יונתן1081912!0

480526העליה השניה1081916!0
140540כספי יעקב1081922!0
3431048539יונתן1081924!0
0539א3יונתן1081925!0
10539יונתן1081926!0
140541נהלל1081928!0
60541נהלל1081938!0
150538השרון1081939!0
4870911535לוץ שרל1081945!0
20540כספי יעקב1081962!0
00546בת גלים1081980!0
00526העליה השניה108201!0
0526א22העליה השניה1082014!0
220526העליה השניה1082015!0
0526ב22העליה השניה1082016!0
345141526ג22העליה השניה1082017!0
2520160526העליה השניה1082035!0
100526העליה השניה1082036!0
80526העליה השניה1082037!0
1480354יפו0108212
00354יפו0108213
1500354יפו0108214
1500354יפו0108215
01082134000
6493027426א ל זיסו0108228
00390אל עתיקה01082359
00390אל עתיקה01082360
17513783390אל עתיקה010823110
1140354יפו01082429
01082628000
11700יפו01082639
4הגנים 01082640
600הגנים 01082641
800הגנים 01082643
10322682415הגנים01082644
12345420415הגנים01082645
14350545416הגנים 01082646
1600הגנים 01082654
180418הגנים01082655
10600המגינים01082663
2000הגנים 01082670
10000המגינים 01082671
10000המגינים01082672
0רחוב בילהרץ01082673
ק "רחוב רד01082674
000רחוב הגנים 01082675
00417מגרש חניה 01082689
00416חלקת דרך 01082692
00360חלקת דרך01082693
חלקת דרך 01082694
34345380415הגנים01082728
36551587415הגנים01082729
38345670415הגנים01082732
40374259415הגנים01082733
42351561415הגנים01082735
440415הגנים01082736
480415הגנים01082747
01082748000
00415הגנים01082749
01082752000
01082752000
010827112000
61321786512אלנבי0108281
440399בן גוריון0108282
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סטטוס
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  סטטוסרשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  רשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  
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4870911535לוץ שרל1081945!0
20540כספי יעקב1081962!0
00546בת גלים1081980!0
00526העליה השניה108201!0
0526א22העליה השניה1082014!0
220526העליה השניה1082015!0
0526ב22העליה השניה1082016!0
345141526ג22העליה השניה1082017!0
2520160526העליה השניה1082035!0
100526העליה השניה1082036!0
80526העליה השניה1082037!0
1480354יפו0108212
00354יפו0108213
1500354יפו0108214
1500354יפו0108215
01082134000
6493027426א ל זיסו0108228
00390אל עתיקה01082359
00390אל עתיקה01082360
17513783390אל עתיקה010823110
1140354יפו01082429
01082628000
11700יפו01082639
4הגנים 01082640
600הגנים 01082641
800הגנים 01082643
10322682415הגנים01082644
12345420415הגנים01082645
14350545416הגנים 01082646
1600הגנים 01082654
180418הגנים01082655
10600המגינים01082663
2000הגנים 01082670
10000המגינים 01082671
10000המגינים01082672
0רחוב בילהרץ01082673
ק "רחוב רד01082674
000רחוב הגנים 01082675
00417מגרש חניה 01082689
00416חלקת דרך 01082692
00360חלקת דרך01082693
חלקת דרך 01082694
34345380415הגנים01082728
36551587415הגנים01082729
38345670415הגנים01082732
40374259415הגנים01082733
42351561415הגנים01082735
440415הגנים01082736
480415הגנים01082747
01082748000
00415הגנים01082749
01082752000
01082752000
010827112000
61321786512אלנבי0108281
440399בן גוריון0108282
90420הירוק0108285
10420הירוק0108286
63350209512אלנבי0108287
47420829399בן גוריון0108288
57375019512אלנבי0108289
36321957362מאיר רוטברג01082810
38385471362מאיר רוטברג01082811
53333853399בן גוריון01082813
51551572399בן גוריון01082814
49322016399בן גוריון01082815
420362מאיר רוטברג01082817
16644026413הגפן01082820
18321785413הגפן01082821
20410576413הגפן01082822
10351749413הגפן01082823
140413הגפן01082824
45420916362מאיר רוטברג01082825
10409הפרסים01082829
12664598409הפרסים01082830
20412אירן01082832
4334105412אירן01082833
35333249362מאיר רוטברג01082834
2410578409הפרסים01082836
45410711512אלנבי01082838
43410505512אלנבי01082839
41344747512אלנבי01082844
39344959512אלנבי01082846
2346304811הציונות01082847
40811הציונות01082848
6357311811הציונות01082849
2530607410סנט לוקס01082853
4613171410סנט לוקס01082854
8514020410סנט לוקס01082856
9357160409הפרסים01082857
5374365409הפרסים01082858
15461912409הפרסים01082859
4363240413הגפן01082861
60413הגפן01082862
8357005413הגפן01082863
2674696413הגפן01082865
40409הפרסים01082871
40300517362מאיר רוטברג01082872
380362מאיר רוטברג01082873
0800080477הכנסיה01082875
55492886399בן גוריון01082876
3441196409הפרסים01082878
48503373399בן גוריון01082879
70420הירוק01082880
50420הירוק01082881
00399בן גוריון01082882
00399בן גוריון01082883
01082884000
00399בן גוריון01082885
00420הירוק01082886
00477הכנסיה01082887
00412אירן01082888
00410סנט לוקס01082889
00399בן גוריון01082890
00362מאיר רוטברג01082891
00409הפרסים01082892
00413הגפן01082893
0800080477הכנסיה01082896
00477הכנסיה01082897
470512אלנבי01082898
70412אירן010828102
59503458399בן גוריון010828106
010828108000
44530573362מאיר רוטברג010828109
140409הפרסים010828111
410362מאיר רוטברג010828112
00449אוריין מאיר0108291
12356418362מאיר רוטברג0108293
0108294000
16374916362מאיר רוטברג0108296
18332874362מאיר רוטברג0108297
20520388362מאיר רוטברג0108298
22520037362מאיר רוטברג0108299
2351838414אנילביץ מרדכי01082910
29321572399בן גוריון01082912
27418014399בן גוריון01082913
01082914000
23350934399בן גוריון01082915
21385364399בן גוריון01082916
19385364399בן גוריון01082917
01082919000
22374100399בן גוריון01082920
19654444415הגנים01082921
26322206399בן גוריון01082922
28333430399בן גוריון01082923
100414אנילביץ מרדכי01082924
12410753414אנילביץ מרדכי01082925
21654444415הגנים01082926
87351741360המגינים01082928
30333958399בן גוריון01082929
32346535399בן גוריון01082930
36322336399בן גוריון01082931
38332901399בן גוריון01082932
0399ב40בן גוריון01082933
400399בן גוריון01082934
560512אלנבי01082935
00512אלנבי01082936
58514121512אלנבי01082937
60503480512אלנבי01082938
27503348415הגנים01082939
01082940000
00414אנילביץ מרדכי01082941
00362מאיר רוטברג01082942
01082943000
26420828362מאיר רוטברג01082944
28410653362מאיר רוטברג01082945
30602895362מאיר רוטברג01082946
01082948000

00410סנט לוקס01082889
00399בן גוריון01082890
00362מאיר רוטברג01082891
00409הפרסים01082892
00413הגפן01082893
0800080477הכנסיה01082896
00477הכנסיה01082897
470512אלנבי01082898
70412אירן010828102
59503458399בן גוריון010828106
010828108000
44530573362מאיר רוטברג010828109
140409הפרסים010828111
410362מאיר רוטברג010828112
00449אוריין מאיר0108291
12356418362מאיר רוטברג0108293
0108294000
16374916362מאיר רוטברג0108296
18332874362מאיר רוטברג0108297
20520388362מאיר רוטברג0108298
22520037362מאיר רוטברג0108299
2351838414אנילביץ מרדכי01082910
29321572399בן גוריון01082912
27418014399בן גוריון01082913
01082914000
23350934399בן גוריון01082915
21385364399בן גוריון01082916
19385364399בן גוריון01082917
01082919000
22374100399בן גוריון01082920
19654444415הגנים01082921
26322206399בן גוריון01082922
28333430399בן גוריון01082923
100414אנילביץ מרדכי01082924
12410753414אנילביץ מרדכי01082925
21654444415הגנים01082926
87351741360המגינים01082928
30333958399בן גוריון01082929
32346535399בן גוריון01082930
36322336399בן גוריון01082931
38332901399בן גוריון01082932
0399ב40בן גוריון01082933
400399בן גוריון01082934
560512אלנבי01082935
00512אלנבי01082936
58514121512אלנבי01082937
60503480512אלנבי01082938
27503348415הגנים01082939
01082940000
00414אנילביץ מרדכי01082941
00362מאיר רוטברג01082942
01082943000
26420828362מאיר רוטברג01082944
28410653362מאיר רוטברג01082945
30602895362מאיר רוטברג01082946
01082948000
45351297399בן גוריון01082949
43332113399בן גוריון01082950
41350317399בן גוריון01082951
01082952000
01082953000
35420830399בן גוריון01082954
0362א18מאיר רוטברג01082955
0399ב27בן גוריון01082956
01082957000
170415הגנים01082958
01082959000
31350029399בן גוריון01082960
4344695414אנילביץ מרדכי01082961
00415הגנים01082962
00399בן גוריון01082963
00512אלנבי01082964
00360המגינים01082965
00362מאיר רוטברג01082966
00399בן גוריון01082967
01082968000
17357277399בן גוריון01082969
17357277399בן גוריון01082970
01082971000
01082972000
00360המגינים01082973
14374983362מאיר רוטברג01082974
25344703415הגנים01082975
00415הגנים01082976
00360המגינים01082977
00360המגינים01082978
01082979000
3385717414אנילביץ מרדכי01082980
00414אנילביץ מרדכי01082981
330399בן גוריון01082982
01082983000
00399בן גוריון01082984
01082985000
00399בן גוריון01082986
250399בן גוריון01082987
32561810362מאיר רוטברג01082988
460362מאיר רוטברג01082989
00512אלנבי01082990
00362מאיר רוטברג01082991
0414א3אנילביץ מרדכי01082992
370399בן גוריון01082993
00399בן גוריון01082994
00399בן גוריון01082995
00362מאיר רוטברג01082996
39333689399בן גוריון01082997
00399בן גוריון01082998
15363636399בן גוריון01082999
00399בן גוריון010829100
00399בן גוריון010829101
00399בן גוריון010829102
6472359362מאיר רוטברג0108301
11350654399בן גוריון0108302

מסד נתונים קיימים 2.14

סטטוס
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  סטטוסרשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  רשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  



5472359399בן גוריון0108303
3375115415הגנים0108304
5333380415הגנים0108305
12482776399בן גוריון0108306
14345737399בן גוריון0108307
20374447399בן גוריון0108309
8385861399בן גוריון01083010
0472359362מאיר רוטברג01083011
7472359399בן גוריון01083012
7541240415הגנים01083013
332764415א13הגנים01083015
18503541399בן גוריון01083016
13351256415הגנים01083017
00415הגנים01083018
00416ק"רד01083019
00360המגינים01083020
00399בן גוריון01083021
00362מאיר רוטברג01083022
98472152354יפו0108311
100362028354יפו0108312
102332926354יפו0108313
1040354יפו0108314
00348העצמאות0108316
2492989399בן גוריון0108317
1514001399בן גוריון0108318
142345145348העצמאות0108319
88400042354יפו01083111
86400266354יפו01083112
134503424348העצמאות01083113
84344766354יפו01083114
0354ג82יפו01083115
0354ב82יפו01083117
00354יפו01083118
74420877354יפו01083126
76333433354יפו01083127
78420878354יפו01083128
80513764354יפו01083129
140362678348העצמאות01083130
900354יפו01083131
00354יפו01083132
92503605354יפו01083133
820354יפו01083139
11333465362מאיר רוטברג0108322
5561927362מאיר רוטברג0108323
101561795354יפו0108324
0354ב101יפו0108326
97406625354יפו0108327
93356830354יפו0108329
0358א10סליזיאן01083210
6333816358סליזיאן01083211
140358סליזיאן01083215
01083242000
01083243000
77345917354יפו01083248
75374725354יפו01083250
73374462354יפו01083251

45351297399בן גוריון01082949
43332113399בן גוריון01082950
41350317399בן גוריון01082951
01082952000
01082953000
35420830399בן גוריון01082954
0362א18מאיר רוטברג01082955
0399ב27בן גוריון01082956
01082957000
170415הגנים01082958
01082959000
31350029399בן גוריון01082960
4344695414אנילביץ מרדכי01082961
00415הגנים01082962
00399בן גוריון01082963
00512אלנבי01082964
00360המגינים01082965
00362מאיר רוטברג01082966
00399בן גוריון01082967
01082968000
17357277399בן גוריון01082969
17357277399בן גוריון01082970
01082971000
01082972000
00360המגינים01082973
14374983362מאיר רוטברג01082974
25344703415הגנים01082975
00415הגנים01082976
00360המגינים01082977
00360המגינים01082978
01082979000
3385717414אנילביץ מרדכי01082980
00414אנילביץ מרדכי01082981
330399בן גוריון01082982
01082983000
00399בן גוריון01082984
01082985000
00399בן גוריון01082986
250399בן גוריון01082987
32561810362מאיר רוטברג01082988
460362מאיר רוטברג01082989
00512אלנבי01082990
00362מאיר רוטברג01082991
0414א3אנילביץ מרדכי01082992
370399בן גוריון01082993
00399בן גוריון01082994
00399בן גוריון01082995
00362מאיר רוטברג01082996
39333689399בן גוריון01082997
00399בן גוריון01082998
15363636399בן גוריון01082999
00399בן גוריון010829100
00399בן גוריון010829101
00399בן גוריון010829102
6472359362מאיר רוטברג0108301
11350654399בן גוריון0108302

71410570354יפו01083252
20357עין דור01083255
60492863354יפו01083259
620354יפו01083260
620354יפו01083261
66503163354יפו01083262
68333892354יפו01083263
72410752354יפו01083265
7561927362מאיר רוטברג01083273
79346315354יפו01083274
81344779354יפו01083277
95363187354יפו01083283
118551444348העצמאות01083287
00354יפו01083289
01083293000
840360המגינים010832103
14602877363מנצור0108331
1332955361עספור01083318
00357עין דור01083319
260357עין דור01083320
32351622512אלנבי01083322
33503118362מאיר רוטברג01083332
31420910362מאיר רוטברג01083333
29362509362מאיר רוטברג01083334
27440833362מאיר רוטברג01083335
25322187362מאיר רוטברג01083336
21520154362מאיר רוטברג01083338
19350804362מאיר רוטברג01083339
7362679363מנצור01083340
23346409362מאיר רוטברג01083354
50357עין דור0108341
65461594354יפו0108342
63385698354יפו0108343
61461988354יפו0108344
59345189354יפו0108345
57345859354יפו0108346
55350419354יפו0108347
53362550354יפו0108348
13334190357עין דור01083430
9410549357עין דור01083431
70357עין דור01083432
35385565354יפו01083433
33374549354יפו01083434
31322545354יפו01083435
29351494354יפו01083436
270354יפו01083437
2551479355הבנקים01083468
480354יפו01083474
37350199354יפו01083475

הבנקים1083476
הבנקים1083477

41351833354יפו01083478
39357450354יפו01083479

הבנקים1083481
הבנקים1083482

51363077354יפו01083483

5472359399בן גוריון0108303
3375115415הגנים0108304
5333380415הגנים0108305
12482776399בן גוריון0108306
14345737399בן גוריון0108307
20374447399בן גוריון0108309
8385861399בן גוריון01083010
0472359362מאיר רוטברג01083011
7472359399בן גוריון01083012
7541240415הגנים01083013
332764415א13הגנים01083015
18503541399בן גוריון01083016
13351256415הגנים01083017
00415הגנים01083018
00416ק"רד01083019
00360המגינים01083020
00399בן גוריון01083021
00362מאיר רוטברג01083022
98472152354יפו0108311
100362028354יפו0108312
102332926354יפו0108313
1040354יפו0108314
00348העצמאות0108316
2492989399בן גוריון0108317
1514001399בן גוריון0108318
142345145348העצמאות0108319
88400042354יפו01083111
86400266354יפו01083112
134503424348העצמאות01083113
84344766354יפו01083114
0354ג82יפו01083115
0354ב82יפו01083117
00354יפו01083118
74420877354יפו01083126
76333433354יפו01083127
78420878354יפו01083128
80513764354יפו01083129
140362678348העצמאות01083130
900354יפו01083131
00354יפו01083132
92503605354יפו01083133
820354יפו01083139
11333465362מאיר רוטברג0108322
5561927362מאיר רוטברג0108323
101561795354יפו0108324
0354ב101יפו0108326
97406625354יפו0108327
93356830354יפו0108329
0358א10סליזיאן01083210
6333816358סליזיאן01083211
140358סליזיאן01083215
01083242000
01083243000
77345917354יפו01083248
75374725354יפו01083250
73374462354יפו01083251

רשימת מרקמים לשימור 
ור

ימ
ש

 ה
ום

תח
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ימ

קי
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וני
נת

ד 
מס

ספטמבר
2011

סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

מרקמים לשימור 2.15מסד נתונים קיימים

סטטוס
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  סטטוסרשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  רשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  



רשימת מרקמים לשימור 
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מס

ספטמבר
2011

סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

מרקמים לשימור

71410570354יפו01083252
20357עין דור01083255
60492863354יפו01083259
620354יפו01083260
620354יפו01083261
66503163354יפו01083262
68333892354יפו01083263
72410752354יפו01083265
7561927362מאיר רוטברג01083273
79346315354יפו01083274
81344779354יפו01083277
95363187354יפו01083283
118551444348העצמאות01083287
00354יפו01083289
01083293000
840360המגינים010832103
14602877363מנצור0108331
1332955361עספור01083318
00357עין דור01083319
260357עין דור01083320
32351622512אלנבי01083322
33503118362מאיר רוטברג01083332
31420910362מאיר רוטברג01083333
29362509362מאיר רוטברג01083334
27440833362מאיר רוטברג01083335
25322187362מאיר רוטברג01083336
21520154362מאיר רוטברג01083338
19350804362מאיר רוטברג01083339
7362679363מנצור01083340
23346409362מאיר רוטברג01083354
50357עין דור0108341
65461594354יפו0108342
63385698354יפו0108343
61461988354יפו0108344
59345189354יפו0108345
57345859354יפו0108346
55350419354יפו0108347
53362550354יפו0108348
13334190357עין דור01083430
9410549357עין דור01083431
70357עין דור01083432
35385565354יפו01083433
33374549354יפו01083434
31322545354יפו01083435
29351494354יפו01083436
270354יפו01083437
2551479355הבנקים01083468
480354יפו01083474
37350199354יפו01083475

הבנקים1083476
הבנקים1083477

41351833354יפו01083478
39357450354יפו01083479

הבנקים1083481
הבנקים1083482

51363077354יפו01083483
47333978354יפו01083484
45333976354יפו01083485
333975354ב43יפו01083486
43333975354יפו01083487
80355הבנקים01083488
10830717355הבנקים01083489
01083490000
00355הבנקים01083491
12362808355הבנקים01083492
14385616355הבנקים01083493
44385616360המגינים01083494
50346742360המגינים01083499
0360ב50המגינים010834100
52374198360המגינים010834101
54462111360המגינים010834102
54462111360המגינים010834102
00360המגינים010834103
58781911360המגינים010834106
58781911360המגינים010834107
600360המגינים010834111
00365נאמנים010834116
33700201365נאמנים010834117
31700201365נאמנים010834118
29351689365נאמנים010834119
27357273365נאמנים010834120
25385650365נאמנים010834121
23346431365נאמנים010834122
21346432365נאמנים010834123
19346432365נאמנים010834124
17361868365נאמנים010834125
00365נאמנים010834126
15362675365נאמנים010834127
13345376365נאמנים010834128
11345354365נאמנים010834129
9345355365נאמנים010834130
7362919365נאמנים010834131
5345003365נאמנים010834132
3345043365נאמנים010834133
1362487365נאמנים010834134
2345161356שרה010834135
4346658356שרה010834136
6396337356שרה010834137
8345156356שרה010834138
10362274356שרה010834139
12351226356שרה010834140
5362139356שרה010834141
3346234356שרה010834142
1472221356שרה010834143
2472222365נאמנים010834144
1363696380חשבון010834145
3351202380חשבון010834146
70380חשבון010834147
90380חשבון010834148
11385551380חשבון010834149
130380חשבון010834150
150380חשבון010834151
170380חשבון010834152
22334190365נאמנים010834153
00365נאמנים010834170
00365נאמנים010834171
010834172000
00380חשבון010834175
010834176000
5530798380חשבון010834179
49345542354יפו010834180

11הבנקים10834182
7334049356שרה010834185
00356שרה010834187
460354יפו010834188
644226360א60המגינים010834192
644226360א60המגינים010834192
48351778360המגינים010834198
56357290360המגינים010834204
46346364360המגינים010834205
17385711357עין דור010834206
16351123356שרה010834207
00356שרה010834208
010834211000
010834212000
010834213000
00380חשבון010834214
580360המגינים010834224
580360המגינים010834226
580360המגינים010834226
60350157360המגינים010834227
500354יפו010834231
010834237000

11הבנקים10834238
010834239000
010834296000
0108351000
330512אלנבי0108352
20392יקוט0108353
301166שחאדה שלח0108357
101166שחאדה שלח0108358
3461797811הציונות0108359
23573131166שחאדה שלח01083510
9530691811הציונות01083512
46338741166שחאדה שלח01083513
40710299386כורי01083514
11520436811הציונות01083515
93513441166שחאדה שלח01083517
32333896386כורי01083520
20410690366יוחנן הקדוש01083521
16322143392יקוט01083522
360386כורי01083524
23410764366יוחנן הקדוש01083548
11346709512אלנבי01083593
53114001166שחאדה שלח010835140
38350512386כורי010835141
63505121166שחאדה שלח010835148
63505121166שחאדה שלח010835149

170380חשבון010834152
22334190365נאמנים010834153
00365נאמנים010834170
00365נאמנים010834171
010834172000
00380חשבון010834175
010834176000
5530798380חשבון010834179
49345542354יפו010834180

11הבנקים10834182
7334049356שרה010834185
00356שרה010834187
460354יפו010834188
644226360א60המגינים010834192
644226360א60המגינים010834192
48351778360המגינים010834198
56357290360המגינים010834204
46346364360המגינים010834205
17385711357עין דור010834206
16351123356שרה010834207
00356שרה010834208
010834211000
010834212000
010834213000
00380חשבון010834214
580360המגינים010834224
580360המגינים010834226
580360המגינים010834226
60350157360המגינים010834227
500354יפו010834231
010834237000

11הבנקים10834238
010834239000
010834296000
0108351000
330512אלנבי0108352
20392יקוט0108353
301166שחאדה שלח0108357
101166שחאדה שלח0108358
3461797811הציונות0108359
23573131166שחאדה שלח01083510
9530691811הציונות01083512
46338741166שחאדה שלח01083513
40710299386כורי01083514
11520436811הציונות01083515
93513441166שחאדה שלח01083517
32333896386כורי01083520
20410690366יוחנן הקדוש01083521
16322143392יקוט01083522
360386כורי01083524
23410764366יוחנן הקדוש01083548
11346709512אלנבי01083593
53114001166שחאדה שלח010835140
38350512386כורי010835141
63505121166שחאדה שלח010835148
63505121166שחאדה שלח010835149
01083515003505120
010835155000
010835156000
40362815354יפו0108361
38385665354יפו0108362
32551468354יפו0108366
34344984354יפו0108367
36357380354יפו01083610
30363304354יפו01083611
0348א86העצמאות01083612
28351487354יפו01083620
1374477444נתנזון01083621
5396214370כיאט01083622
3820242370כיאט01083623
80385193348העצמאות01083624
78357244348העצמאות01083625
4410636372קיזרמן נתן01083626
6410528372קיזרמן נתן01083627
8410528372קיזרמן נתן01083628
30444נתנזון01083629
14410621371הדקלים01083630
12410435371הדקלים01083631
100371הדקלים01083632
8551632371הדקלים01083633
9520006444נתנזון01083634
70444נתנזון01083635
9334528372קיזרמן נתן01083636
7441084372קיזרמן נתן01083637
5441084372קיזרמן נתן01083638
3441084372קיזרמן נתן01083639
1441084372קיזרמן נתן01083640
74441084348העצמאות01083641
700348העצמאות01083642
2461977369משה אהרון  מכליס01083643
4441084369משה אהרון  מכליס01083644
6410503369משה אהרון  מכליס01083645
5410503371הדקלים01083646
3345768369משה אהרון  מכליס01083647
1350478369משה אהרון  מכליס01083648
68410414348העצמאות01083649
01083650000
20373דוברין נחום01083651
00373דוברין נחום01083652
00373דוברין נחום01083652
0373א4דוברין נחום01083653
0373ב4דוברין נחום01083654
0373ג4דוברין נחום01083655
6503441373דוברין נחום01083656
0373ב6דוברין נחום01083657
8530674373דוברין נחום01083658
13400297444נתנזון01083659
64351671348העצמאות01083661
30373דוברין נחום01083662
50373דוברין נחום01083663
7410520373דוברין נחום01083664
9374913373דוברין נחום01083665

מסד נתונים קיימים 2.16

סטטוס
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  סטטוסרשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  רשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  



01083515003505120
010835155000
010835156000
40362815354יפו0108361
38385665354יפו0108362
32551468354יפו0108366
34344984354יפו0108367
36357380354יפו01083610
30363304354יפו01083611
0348א86העצמאות01083612
28351487354יפו01083620
1374477444נתנזון01083621
5396214370כיאט01083622
3820242370כיאט01083623
80385193348העצמאות01083624
78357244348העצמאות01083625
4410636372קיזרמן נתן01083626
6410528372קיזרמן נתן01083627
8410528372קיזרמן נתן01083628
30444נתנזון01083629
14410621371הדקלים01083630
12410435371הדקלים01083631
100371הדקלים01083632
8551632371הדקלים01083633
9520006444נתנזון01083634
70444נתנזון01083635
9334528372קיזרמן נתן01083636
7441084372קיזרמן נתן01083637
5441084372קיזרמן נתן01083638
3441084372קיזרמן נתן01083639
1441084372קיזרמן נתן01083640
74441084348העצמאות01083641
700348העצמאות01083642
2461977369משה אהרון  מכליס01083643
4441084369משה אהרון  מכליס01083644
6410503369משה אהרון  מכליס01083645
5410503371הדקלים01083646
3345768369משה אהרון  מכליס01083647
1350478369משה אהרון  מכליס01083648
68410414348העצמאות01083649
01083650000
20373דוברין נחום01083651
00373דוברין נחום01083652
00373דוברין נחום01083652
0373א4דוברין נחום01083653
0373ב4דוברין נחום01083654
0373ג4דוברין נחום01083655
6503441373דוברין נחום01083656
0373ב6דוברין נחום01083657
8530674373דוברין נחום01083658
13400297444נתנזון01083659
64351671348העצמאות01083661
30373דוברין נחום01083662
50373דוברין נחום01083663
7410520373דוברין נחום01083664
9374913373דוברין נחום01083665
190444נתנזון01083666
00373דוברין נחום01083667
00348העצמאות01083668
1350007374רובין01083669
40360המגינים01083670
14346495444נתנזון01083671
01083672000
01083673000
00348העצמאות01083674
10321996444נתנזון01083675
10321996444נתנזון01083675
8410592444נתנזון01083676
2492910444נתנזון01083689
00360המגינים010836111
150360המגינים010836112
00360המגינים010836113
6385961374רובין010836114
110360המגינים010836115
60376המרוניטים010836123
20376המרוניטים010836124
00360המגינים010836128
70360המגינים010836129
00376המרוניטים010836130
12333974376המרוניטים010836131
15420863337שיבת ציון010836132
80376המרוניטים010836134
72441084348העצמאות010836138
130360המגינים010836140
100376המרוניטים010836141
1385601337שיבת ציון010836144
00370כיאט010836151
00354יפו010836152
00360המגינים010836155
0354ב24יפו010836163
26374712354יפו010836172
50369משה אהרון מכליס010836184
110444נתנזון010836185
6410375370כיאט010836189
80370כיאט010836190
840348העצמאות010836192
820348העצמאות010836193
1357115395יבנה0108371
2410494862דניאל0108373
8410774862דניאל0108376
10582515862דניאל0108377
3346572395יבנה01083715
6334289337שיבת ציון01083728
4410733337שיבת ציון01083730
120337שיבת ציון01083731
14362033337שיבת ציון01083732
16321722337שיבת ציון01083735
18410606337שיבת ציון01083736
40867הנביאים01083737
23513868376המרוניטים01083738
7357134867הנביאים01083739
5513945867הנביאים01083740

190444נתנזון01083666
00373דוברין נחום01083667
00348העצמאות01083668
1350007374רובין01083669
40360המגינים01083670
14346495444נתנזון01083671
01083672000
01083673000
00348העצמאות01083674
10321996444נתנזון01083675
10321996444נתנזון01083675
8410592444נתנזון01083676
2492910444נתנזון01083689
00360המגינים010836111
150360המגינים010836112
00360המגינים010836113
6385961374רובין010836114
110360המגינים010836115
60376המרוניטים010836123
20376המרוניטים010836124
00360המגינים010836128
70360המגינים010836129
00376המרוניטים010836130
12333974376המרוניטים010836131
15420863337שיבת ציון010836132
80376המרוניטים010836134
72441084348העצמאות010836138
130360המגינים010836140
100376המרוניטים010836141
1385601337שיבת ציון010836144
00370כיאט010836151
00354יפו010836152
00360המגינים010836155
0354ב24יפו010836163
26374712354יפו010836172
50369משה אהרון מכליס010836184
110444נתנזון010836185
6410375370כיאט010836189
80370כיאט010836190
840348העצמאות010836192
820348העצמאות010836193
1357115395יבנה0108371
2410494862דניאל0108373
8410774862דניאל0108376
10582515862דניאל0108377
3346572395יבנה01083715
6334289337שיבת ציון01083728
4410733337שיבת ציון01083730
120337שיבת ציון01083731
14362033337שיבת ציון01083732
16321722337שיבת ציון01083735
18410606337שיבת ציון01083736
40867הנביאים01083737
23513868376המרוניטים01083738
7357134867הנביאים01083739
5513945867הנביאים01083740
22356194337שיבת ציון01083743
345044337א24שיבת ציון01083753
26374368337שיבת ציון01083754
00337שיבת ציון01083762
00337שיבת ציון01083763
12351897866עומר אל כיאם01083770
346534865ב5חסן שוקרי01083771
1461961865חסן שוקרי01083774
21356852867הנביאים01083775
2374337868הנביאים01083777
3374290868הנביאים01083780
1592638868הנביאים01083781
13334139867הנביאים01083782
20356194337שיבת ציון01083786
110867הנביאים01083787
00337שיבת ציון01083792
90867הנביאים01083794
1385618383התשעים ושלש01083797
2462039386כורי010837106
0462039845הנביאים010837107
0462039845הנביאים010837108
0462039845הנביאים010837109
0462039845הנביאים010837110
1503251386כורי010837116
00386כורי010837117
00395יבנה010837118
00386כורי010837119
00337שיבת ציון010837120
0337ב18שיבת ציון010837122
0462039845הנביאים010837123
00386כורי010837125
00395יבנה010837126
3362795865חסן שוקרי010837137
100867הנביאים010837148
60862דניאל010837150
40862דניאל010837151
1363338859החלוץ01083835
2322446863אבן סינא01083836
6333338865חסן שוקרי01083850
1200חסן שוקרי01083854
14684923865חסן שוקרי01083858
17332683865חסן שוקרי01083862
150865חסן שוקרי01083863
13345126865חסן שוקרי01083864
4323189873הדר01083865
6441175873הדר01083866
8363352873הדר01083867
00873הדר01083873
00865חסן שוקרי01083874
6582387338מעלה השחרור01083880
00338מעלה השחרור01083881
1344979863אבן סינא01083885
2333359865חסן שוקרי01083886
4334241865חסן שוקרי01083887
10374417865חסן שוקרי01083889
80865חסן שוקרי01083890
54348העצמאות108394!0
00444נתנזון108398!0
00348העצמאות1083911!0
270444נתנזון1083912!0
230444נתנזון1083915!0
250444נתנזון1083916!0
00444נתנזון1083917!0
00348העצמאות1083927!0
00348העצמאות1083928!0
430444נתנזון1083929!0
006013פריז1083931!0
20360המגינים1083932!0
0410384360המגינים1083971!0
0!1083973000
10971153314ם"פלי10839101!0
0!10839102000
0!10839103000
0!10839104000
17530961376המרוניטים10839189!0
0!10839190000
0!10839196000
0!10839197000
0!10839198000
0!10839199000
0!10839200000
0!10839201000
0!10839202000
0!10839203000
0!10839207000
00338מעלה השחרור108411!0
00338מעלה השחרור108412!0
00338מעלה השחרור108413!0
32461888337שיבת ציון108414!0
5550763338מעלה השחרור108415!0
7366668338מעלה השחרור108416!0
00338מעלה השחרור108417!0
38344897337שיבת ציון108418!0
42613196337שיבת ציון1084112!0
90338מעלה השחרור1084113!0
44321807337שיבת ציון1084114!0
00338מעלה השחרור1084115!0
0337א48שיבת ציון1084116!0
0337ב48שיבת ציון1084117!0
48322275337שיבת ציון1084120!0
8420937342אירביד1084121!0
12572179342אירביד1084122!0
13385249338מעלה השחרור1084123!0
344478338א9מעלה השחרור1084124!0
15290165338מעלה השחרור1084125!0
00342אירביד1084126!0
70342אירביד1084127!0
00342אירביד1084128!0
50342אירביד1084129!0
3541187342אירביד1084130!0
500337שיבת ציון1084131!0
4334053339עגלון1084132!0
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ור

ימ
ש

 ה
ום

תח
 ב

ים
ימ

קי
ם 

וני
נת

ד 
מס

ור
ימ

ש
 ה

ום
תח

 ב
ים

ימ
קי

ם 
וני

נת
ד 

מס

ספטמבר
2011

סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

מרקמים לשימור 2.17מסד נתונים קיימים

סטטוס
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  סטטוסרשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  רשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  
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ספטמבר
2011

סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

מרקמים לשימור

54348העצמאות108394!0
00444נתנזון108398!0
00348העצמאות1083911!0
270444נתנזון1083912!0
230444נתנזון1083915!0
250444נתנזון1083916!0
00444נתנזון1083917!0
00348העצמאות1083927!0
00348העצמאות1083928!0
430444נתנזון1083929!0
006013פריז1083931!0
20360המגינים1083932!0
0410384360המגינים1083971!0
0!1083973000
10971153314ם"פלי10839101!0
0!10839102000
0!10839103000
0!10839104000
17530961376המרוניטים10839189!0
0!10839190000
0!10839196000
0!10839197000
0!10839198000
0!10839199000
0!10839200000
0!10839201000
0!10839202000
0!10839203000
0!10839207000
00338מעלה השחרור108411!0
00338מעלה השחרור108412!0
00338מעלה השחרור108413!0
32461888337שיבת ציון108414!0
5550763338מעלה השחרור108415!0
7366668338מעלה השחרור108416!0
00338מעלה השחרור108417!0
38344897337שיבת ציון108418!0
42613196337שיבת ציון1084112!0
90338מעלה השחרור1084113!0
44321807337שיבת ציון1084114!0
00338מעלה השחרור1084115!0
0337א48שיבת ציון1084116!0
0337ב48שיבת ציון1084117!0
48322275337שיבת ציון1084120!0
8420937342אירביד1084121!0
12572179342אירביד1084122!0
13385249338מעלה השחרור1084123!0
344478338א9מעלה השחרור1084124!0
15290165338מעלה השחרור1084125!0
00342אירביד1084126!0
70342אירביד1084127!0
00342אירביד1084128!0
50342אירביד1084129!0
3541187342אירביד1084130!0
500337שיבת ציון1084131!0
4334053339עגלון1084132!0
52335054337שיבת ציון1084133!0
17350252338מעלה השחרור1084134!0
13520209339עגלון1084135!0
0339א13עגלון1084136!0
4513954328אל אפגני1084137!0
9333115339עגלון1084138!0
0!1084139000
5530713339עגלון1084140!0
3431003339עגלון1084141!0
1350656339עגלון1084142!0
60332בית שאן1084143!0
20328אל אפגני1084144!0
50962מרכוס ברוך הרב1084145!0
3333346962מרכוס ברוך הרב1084146!0
1321961962מרכוס ברוך הרב1084147!0
11333190338מעלה השחרור1084148!0
14530609339עגלון1084149!0
00339עגלון1084150!0
0!1084151000
60339עגלון1084152!0
0!1084153000
80339עגלון1084154!0
34541267337שיבת ציון1084160!0
00342אירביד1084162!0
0!1084163000
0!1084164000
380337שיבת ציון1084166!0
00337שיבת ציון1084167!0
00338מעלה השחרור1084168!0
00342אירביד1084169!0
00332בית שאן1084170!0
0339א6עגלון1084171!0
0!1084172000
8311458348העצמאות1084210!0
00301קבוץ גלויות1084216!0
93430987337שיבת ציון1084217!0
4472212301קבוץ גלויות1084222!0
11520062341חמאם אל פשה1084225!0
7503690340אל בוכתורי1084226!0
180341חמאם אל פשה1084227!0
20561762341חמאם אל פשה1084228!0
24375779341חמאם אל פשה1084230!0
81410786337שיבת ציון1084231!0
79530706337שיבת ציון1084232!0
140341חמאם אל פשה1084233!0
10492818340אל בוכתורי1084234!0
120340אל בוכתורי1084235!0
10322450341חמאם אל פשה1084236!0
2623389341חמאם אל פשה1084237!0
4345814341חמאם אל פשה1084238!0
00337שיבת ציון1084239!0
60341חמאם אל פשה1084240!0
00337שיבת ציון1084242!0
0!1084243000
0!1084244000
71602912337שיבת ציון1084245!0

52335054337שיבת ציון1084133!0
17350252338מעלה השחרור1084134!0
13520209339עגלון1084135!0
0339א13עגלון1084136!0
4513954328אל אפגני1084137!0
9333115339עגלון1084138!0
0!1084139000
5530713339עגלון1084140!0
3431003339עגלון1084141!0
1350656339עגלון1084142!0
60332בית שאן1084143!0
20328אל אפגני1084144!0
50962מרכוס ברוך הרב1084145!0
3333346962מרכוס ברוך הרב1084146!0
1321961962מרכוס ברוך הרב1084147!0
11333190338מעלה השחרור1084148!0
14530609339עגלון1084149!0
00339עגלון1084150!0
0!1084151000
60339עגלון1084152!0
0!1084153000
80339עגלון1084154!0
34541267337שיבת ציון1084160!0
00342אירביד1084162!0
0!1084163000
0!1084164000
380337שיבת ציון1084166!0
00337שיבת ציון1084167!0
00338מעלה השחרור1084168!0
00342אירביד1084169!0
00332בית שאן1084170!0
0339א6עגלון1084171!0
0!1084172000
8311458348העצמאות1084210!0
00301קבוץ גלויות1084216!0
93430987337שיבת ציון1084217!0
4472212301קבוץ גלויות1084222!0
11520062341חמאם אל פשה1084225!0
7503690340אל בוכתורי1084226!0
180341חמאם אל פשה1084227!0
20561762341חמאם אל פשה1084228!0
24375779341חמאם אל פשה1084230!0
81410786337שיבת ציון1084231!0
79530706337שיבת ציון1084232!0
140341חמאם אל פשה1084233!0
10492818340אל בוכתורי1084234!0
120340אל בוכתורי1084235!0
10322450341חמאם אל פשה1084236!0
2623389341חמאם אל פשה1084237!0
4345814341חמאם אל פשה1084238!0
00337שיבת ציון1084239!0
60341חמאם אל פשה1084240!0
00337שיבת ציון1084242!0
0!1084243000
0!1084244000
71602912337שיבת ציון1084245!0
67592593337שיבת ציון1084246!0
65472382337שיבת ציון1084247!0
00337שיבת ציון1084248!0
00337שיבת ציון1084249!0
0!1084252000
0!1084253000
0!1084254000
0!1084255000
0!1084256000
8503144340אל בוכתורי1084281!0
3830473341חמאם אל פשה1084282!0
1374177341חמאם אל פשה1084283!0
0!10842108000
0!10842109000
0!10842110000
22351232341חמאם אל פשה10842113!0
0!10842114000
0!10842118000
0!10842119000
00341חמאם אל פשה10842120!0
0!10842126000
23362405301קבוץ גלויות0108441
12344692309חטיבת גולני0108445
8344692309חטיבת גולני0108446
6321575309חטיבת גולני0108447
3441066322אל הילאל0108448
5514150322אל הילאל0108449
20309חטיבת גולני01084414
70301קבוץ גלויות01084423
120309חטיבת גולני01084426
4540946323חתם סופר01084432
00309חטיבת גולני0108451
16360300309חטיבת גולני0108473
200309חטיבת גולני0108475
40385975309חטיבת גולני0108477
40385975309חטיבת גולני0108478
380309חטיבת גולני0108479
40385975309חטיבת גולני01084710
00309חטיבת גולני01084711
40385975309חטיבת גולני01084712
00432הטחנות הגדולות01084713
5345321305הירמוך01084828
3333764305הירמוך01084830
1350678305הירמוך01084831
48385230307יהודה הלוי01084849
46503337307יהודה הלוי01084850
472331307א50יהודה הלוי01084851
00307יהודה הלוי01084857
54551711307יהודה הלוי01084858
106351597301קבוץ גלויות01084866
00305הירמוך01084873
00307יהודה הלוי01084875
8345242305הירמוך01085042
92356863301קבוץ גלויות01085052
102461870301קבוץ גלויות01085056
35493054307יהודה הלוי01085058

מסד נתונים קיימים 2.18

סטטוס
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  סטטוסרשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  רשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  



27513943307יהודה הלוי01085064
13332958304השומר010850111
310311בילו010850114
1410512315יודפת010850121
7385411317שוקרי010850126
7385411317שוקרי010850126
6664563306אבן גבירול010850133
5346267307יהודה הלוי010850142
96333850301קבוץ גלויות010850144
0301ב56קבוץ גלויות010850152
00317שוקרי010850165
00315יודפת010850166
00313בן עדיה שמואל010850168
00307יהודה הלוי010850171
00880יחיאל010850172
00301קבוץ גלויות010850173
00305הירמוך010850177
4400077305הירמוך010850179
2357177305הירמוך010850180
900301קבוץ גלויות010850183
42430982301קבוץ גלויות01085129
160880יחיאל01085194
180880יחיאל01085195
200880יחיאל01085196
350875סירקין010851142
35344743429אוחנה ניסים הרב010851147
18332805301קבוץ גלויות0108521
22362036301קבוץ גלויות0108523
24513871301קבוץ גלויות0108524
175201906525ואדי סליב0108527
2431015321מילר נחום0108528
4412706525א30ואדי סליב01085211
23344951880יחיאל01085217
19322014880יחיאל01085220
19400080879עקרון01085221
24520477429אוחנה ניסים הרב01085224
17350298880יחיאל01085226
5322477878לוד01085227
5322477878לוד01085227
11333855880יחיאל01085233
27574824875סירקין01085234
6345599878לוד01085236
19321816875סירקין01085238
17400056875סירקין01085239
37345579962מרכוס ברוך הרב01085241
15332567879עקרון01085246
17346405879עקרון01085249
13561757325עומר אל כתאב01085254
0875א9סירקין010852143
13582340875סירקין010852147
5362566875סירקין010852179
280962מרכוס ברוך הרב010852180
70875סירקין010852181
280962מרכוס ברוך הרב010852183
00325עומר אל כתאב01085318
210332בית שאן01085327

67592593337שיבת ציון1084246!0
65472382337שיבת ציון1084247!0
00337שיבת ציון1084248!0
00337שיבת ציון1084249!0
0!1084252000
0!1084253000
0!1084254000
0!1084255000
0!1084256000
8503144340אל בוכתורי1084281!0
3830473341חמאם אל פשה1084282!0
1374177341חמאם אל פשה1084283!0
0!10842108000
0!10842109000
0!10842110000
22351232341חמאם אל פשה10842113!0
0!10842114000
0!10842118000
0!10842119000
00341חמאם אל פשה10842120!0
0!10842126000
23362405301קבוץ גלויות0108441
12344692309חטיבת גולני0108445
8344692309חטיבת גולני0108446
6321575309חטיבת גולני0108447
3441066322אל הילאל0108448
5514150322אל הילאל0108449
20309חטיבת גולני01084414
70301קבוץ גלויות01084423
120309חטיבת גולני01084426
4540946323חתם סופר01084432
00309חטיבת גולני0108451
16360300309חטיבת גולני0108473
200309חטיבת גולני0108475
40385975309חטיבת גולני0108477
40385975309חטיבת גולני0108478
380309חטיבת גולני0108479
40385975309חטיבת גולני01084710
00309חטיבת גולני01084711
40385975309חטיבת גולני01084712
00432הטחנות הגדולות01084713
5345321305הירמוך01084828
3333764305הירמוך01084830
1350678305הירמוך01084831
48385230307יהודה הלוי01084849
46503337307יהודה הלוי01084850
472331307א50יהודה הלוי01084851
00307יהודה הלוי01084857
54551711307יהודה הלוי01084858
106351597301קבוץ גלויות01084866
00305הירמוך01084873
00307יהודה הלוי01084875
8345242305הירמוך01085042
92356863301קבוץ גלויות01085052
102461870301קבוץ גלויות01085056
35493054307יהודה הלוי01085058

190332בית שאן01085328
00333אלקלעי הרב01085342
00333אלקלעי הרב01085344
00333אלקלעי הרב01085345
200333אלקלעי הרב01085347
220333אלקלעי הרב01085348
00333אלקלעי הרב01085349
00333אלקלעי הרב01085350
10332בית שאן01085360
48710076525ואדי סליב01085361
006525ואדי סליב01085362
006525ואדי סליב01085363
006525ואדי סליב01085364
006525ואדי סליב01085365
006525ואדי סליב01085366
006525ואדי סליב01085367
640337שיבת ציון010853113
66441131337שיבת ציון010853114
006525ואדי סליב010853118
12374050301קבוץ גלויות010853123
16654373301קבוץ גלויות010853125
010853143000
010853144000
160874שפירא01085466
0856א29הרצל01085467
29362532856הרצל01085468
170864ביאליק01085469
396465864ב17ביאליק01085470
15332914864ביאליק01085471
310859החלוץ01085472
280859החלוץ01085473
00874שפירא01085474
346558859ב30החלוץ01085475
140874שפירא01085476
00859החלוץ01085478
23351585338מעלה השחרור01085486
2492902842בן שמן0108559
4513813842בן שמן01085510
6410704842בן שמן01085511
3761433842בן שמן01085539
5396203842בן שמן01085563
33396249845הנביאים01085576
35363714845הנביאים01085577
12357466844עמק הזיתים01085578
0842ב7בן שמן01085580
7321889842בן שמן01085581
0842א8בן שמן010855126
8385653842בן שמן010855127
13430997846אחד העם010855135
2351440834מסדה010855136
00825בלפור010855137
130847שמריהו לוין010855138
010855141000
00847שמריהו לוין010855143
1332919841צפת010855154
0846א5אחד העם010855165
00848קסל010855170
00848קסל010855171
010855175000
5333671853יונה01085644
6333539846אחד העם01085651
25345562845הנביאים01085656
13385277394פרץ י ל0108571
9357425862דניאל0108572
7357121862דניאל0108573
5396158862דניאל0108574
3410782862דניאל0108575
80845הנביאים0108576
12345916845הנביאים0108578
14410400845הנביאים0108579
4374129861צידון01085710
6561790861צידון01085711
8472211861צידון01085712
10345669861צידון01085713
12396479861צידון01085714
14410809861צידון01085715
160861צידון01085716
21472567394פרץ י ל01085717
190394פרץ י ל01085718
170394פרץ י ל01085719
0394ב15פרץ י ל01085720
530622394א15פרץ י ל01085721
15410545394פרץ י ל01085722
9410509401אשקלון01085723
63551686393הואדי01085741
333955393א61הואדי01085742
59410794393הואדי01085744
57741173393הואדי01085745
55410720393הואדי01085746
510393הואדי01085748
49472232393הואדי01085751
13400321861צידון01085752
11420827861צידון01085753
9363106861צידון01085754
5400078861צידון01085756
3410778861צידון01085757
16400270845הנביאים01085758
23346137402לבונטין01085771
21333143402לבונטין01085772
19346001402לבונטין01085773
16385874850הרצליה01085774
18331743850הרצליה01085775
20374569850הרצליה01085776
8351028850הרצליה01085781
10462020850הרצליה01085782
12345810850הרצליה01085783
14334232850הרצליה01085784
46633861393הואדי01085795
48400246393הואדי01085799
50345692393הואדי010857100
52410579393הואדי010857101
54410627393הואדי010857104

27513943307יהודה הלוי01085064
13332958304השומר010850111
310311בילו010850114
1410512315יודפת010850121
7385411317שוקרי010850126
7385411317שוקרי010850126
6664563306אבן גבירול010850133
5346267307יהודה הלוי010850142
96333850301קבוץ גלויות010850144
0301ב56קבוץ גלויות010850152
00317שוקרי010850165
00315יודפת010850166
00313בן עדיה שמואל010850168
00307יהודה הלוי010850171
00880יחיאל010850172
00301קבוץ גלויות010850173
00305הירמוך010850177
4400077305הירמוך010850179
2357177305הירמוך010850180
900301קבוץ גלויות010850183
42430982301קבוץ גלויות01085129
160880יחיאל01085194
180880יחיאל01085195
200880יחיאל01085196
350875סירקין010851142
35344743429אוחנה ניסים הרב010851147
18332805301קבוץ גלויות0108521
22362036301קבוץ גלויות0108523
24513871301קבוץ גלויות0108524
175201906525ואדי סליב0108527
2431015321מילר נחום0108528
4412706525א30ואדי סליב01085211
23344951880יחיאל01085217
19322014880יחיאל01085220
19400080879עקרון01085221
24520477429אוחנה ניסים הרב01085224
17350298880יחיאל01085226
5322477878לוד01085227
5322477878לוד01085227
11333855880יחיאל01085233
27574824875סירקין01085234
6345599878לוד01085236
19321816875סירקין01085238
17400056875סירקין01085239
37345579962מרכוס ברוך הרב01085241
15332567879עקרון01085246
17346405879עקרון01085249
13561757325עומר אל כתאב01085254
0875א9סירקין010852143
13582340875סירקין010852147
5362566875סירקין010852179
280962מרכוס ברוך הרב010852180
70875סירקין010852181
280962מרכוס ברוך הרב010852183
00325עומר אל כתאב01085318
210332בית שאן01085327
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ספטמבר
2011

סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

מרקמים לשימור 2.19מסד נתונים קיימים

סטטוס
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  סטטוסרשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  רשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  
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סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

מרקמים לשימור

00848קסל010855170
00848קסל010855171
010855175000
5333671853יונה01085644
6333539846אחד העם01085651
25345562845הנביאים01085656
13385277394פרץ י ל0108571
9357425862דניאל0108572
7357121862דניאל0108573
5396158862דניאל0108574
3410782862דניאל0108575
80845הנביאים0108576
12345916845הנביאים0108578
14410400845הנביאים0108579
4374129861צידון01085710
6561790861צידון01085711
8472211861צידון01085712
10345669861צידון01085713
12396479861צידון01085714
14410809861צידון01085715
160861צידון01085716
21472567394פרץ י ל01085717
190394פרץ י ל01085718
170394פרץ י ל01085719
0394ב15פרץ י ל01085720
530622394א15פרץ י ל01085721
15410545394פרץ י ל01085722
9410509401אשקלון01085723
63551686393הואדי01085741
333955393א61הואדי01085742
59410794393הואדי01085744
57741173393הואדי01085745
55410720393הואדי01085746
510393הואדי01085748
49472232393הואדי01085751
13400321861צידון01085752
11420827861צידון01085753
9363106861צידון01085754
5400078861צידון01085756
3410778861צידון01085757
16400270845הנביאים01085758
23346137402לבונטין01085771
21333143402לבונטין01085772
19346001402לבונטין01085773
16385874850הרצליה01085774
18331743850הרצליה01085775
20374569850הרצליה01085776
8351028850הרצליה01085781
10462020850הרצליה01085782
12345810850הרצליה01085783
14334232850הרצליה01085784
46633861393הואדי01085795
48400246393הואדי01085799
50345692393הואדי010857100
52410579393הואדי010857101
54410627393הואדי010857104
56311423393הואדי010857105
14520003403שבתאי לוי010857106
12333462403שבתאי לוי010857107
30346256850הרצליה010857117
28333607850הרצליה010857118
25561712402לבונטין010857120
22503499850הרצליה010857121
24400347850הרצליה010857122
29375048402לבונטין010857125
410647845א10הנביאים010857142
10410659845הנביאים010857143
70861צידון010857147
00850הרצליה010857149
00402לבונטין010857150
00393הואדי010857152
6357222850הרצליה010857177
2503202850הרצליה010857181
4482676850הרצליה010857182
00850הרצליה010857184
33344588402לבונטין010857185
32344588850הרצליה010857186
27410613402לבונטין010857188
26410476850הרצליה010857189
13344980811הציונות0108581
10344657393הואדי0108583
12410724393הואדי0108584
4633830408אל אספהני0108586
17396578811הציונות0108587
15345945811הציונות0108588
19322665811הציונות0108589
3332745408אל אספהני01085810
14344674393הואדי01085811
16333276393הואדי01085812
18472231393הואדי01085813
20623558393הואדי01085814
22321905393הואדי01085827
24582481393הואדי01085828
26350283393הואדי01085829
28551615393הואדי01085830
4551608397אל חרירי01085831
6520290397אל חרירי01085833
8410548397אל חרירי01085834
5345245397אל חרירי01085837
3396561397אל חרירי01085838
32410747393הואדי01085839
7503165398חדאד01085840
5345231398חדאד01085841
34530558393הואדי01085842
36374410393הואדי01085843
13333463398חדאד01085844
40346189393הואדי01085845
42356867393הואדי01085846
44472554393הואדי01085847
150393הואדי01085848
390386כורי01085849
37551442386כורי01085850

56311423393הואדי010857105
14520003403שבתאי לוי010857106
12333462403שבתאי לוי010857107
30346256850הרצליה010857117
28333607850הרצליה010857118
25561712402לבונטין010857120
22503499850הרצליה010857121
24400347850הרצליה010857122
29375048402לבונטין010857125
410647845א10הנביאים010857142
10410659845הנביאים010857143
70861צידון010857147
00850הרצליה010857149
00402לבונטין010857150
00393הואדי010857152
6357222850הרצליה010857177
2503202850הרצליה010857181
4482676850הרצליה010857182
00850הרצליה010857184
33344588402לבונטין010857185
32344588850הרצליה010857186
27410613402לבונטין010857188
26410476850הרצליה010857189
13344980811הציונות0108581
10344657393הואדי0108583
12410724393הואדי0108584
4633830408אל אספהני0108586
17396578811הציונות0108587
15345945811הציונות0108588
19322665811הציונות0108589
3332745408אל אספהני01085810
14344674393הואדי01085811
16333276393הואדי01085812
18472231393הואדי01085813
20623558393הואדי01085814
22321905393הואדי01085827
24582481393הואדי01085828
26350283393הואדי01085829
28551615393הואדי01085830
4551608397אל חרירי01085831
6520290397אל חרירי01085833
8410548397אל חרירי01085834
5345245397אל חרירי01085837
3396561397אל חרירי01085838
32410747393הואדי01085839
7503165398חדאד01085840
5345231398חדאד01085841
34530558393הואדי01085842
36374410393הואדי01085843
13333463398חדאד01085844
40346189393הואדי01085845
42356867393הואדי01085846
44472554393הואדי01085847
150393הואדי01085848
390386כורי01085849
37551442386כורי01085850
26410707366יוחנן הקדוש01085851
28333488366יוחנן הקדוש01085852
0366ב30יוחנן הקדוש01085853
0366ב28יוחנן הקדוש01085854
0393ב17הואדי01085855
17493066393הואדי01085856
19410732393הואדי01085857
0393ב19הואדי01085858
30561763366יוחנן הקדוש01085859
32333251366יוחנן הקדוש01085860
0393ב21הואדי01085861
21530750393הואדי01085862
01085863000
23530911393הואדי01085864
34333059366יוחנן הקדוש01085865
0366ב36יוחנן הקדוש01085866
520161366ג36יוחנן הקדוש01085867
25346198393הואדי01085868
27344269393הואדי01085869
40322126366יוחנן הקדוש01085870
35572075386כורי01085871
2352368386כורי01085879
141601391קיסריה01085886
16350068391קיסריה01085887
18410725391קיסריה01085888
20346716391קיסריה01085893
24345696391קיסריה01085899
26333921391קיסריה010858100
28541101391קיסריה010858101
43333365393הואדי010858102
00391קיסריה010858103
39333084393הואדי010858104
37333464393הואדי010858106
35345078393הואדי010858107
33410748393הואדי010858108
310393הואדי010858109
41520115366יוחנן הקדוש010858110
39410673366יוחנן הקדוש010858111
37582465366יוחנן הקדוש010858112
33530555366יוחנן הקדוש010858114
31410728366יוחנן הקדוש010858115
0366ב31יוחנן הקדוש010858116
29514098366יוחנן הקדוש010858120
27410682366יוחנן הקדוש010858121
13351663386כורי010858122
21345816391קיסריה010858126
19357215391קיסריה010858127
0391א17קיסריה010858128
15410706395יבנה010858129
12410571401אשקלון010858143
39461972391קיסריה010858144
37345547391קיסריה010858145
346263391ב35קיסריה010858146
350391קיסריה010858147
0391א35קיסריה010858148
31350781391קיסריה010858151

מסד נתונים קיימים 2.20

סטטוס
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  סטטוסרשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  רשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  



26410707366יוחנן הקדוש01085851
28333488366יוחנן הקדוש01085852
0366ב30יוחנן הקדוש01085853
0366ב28יוחנן הקדוש01085854
0393ב17הואדי01085855
17493066393הואדי01085856
19410732393הואדי01085857
0393ב19הואדי01085858
30561763366יוחנן הקדוש01085859
32333251366יוחנן הקדוש01085860
0393ב21הואדי01085861
21530750393הואדי01085862
01085863000
23530911393הואדי01085864
34333059366יוחנן הקדוש01085865
0366ב36יוחנן הקדוש01085866
520161366ג36יוחנן הקדוש01085867
25346198393הואדי01085868
27344269393הואדי01085869
40322126366יוחנן הקדוש01085870
35572075386כורי01085871
2352368386כורי01085879
141601391קיסריה01085886
16350068391קיסריה01085887
18410725391קיסריה01085888
20346716391קיסריה01085893
24345696391קיסריה01085899
26333921391קיסריה010858100
28541101391קיסריה010858101
43333365393הואדי010858102
00391קיסריה010858103
39333084393הואדי010858104
37333464393הואדי010858106
35345078393הואדי010858107
33410748393הואדי010858108
310393הואדי010858109
41520115366יוחנן הקדוש010858110
39410673366יוחנן הקדוש010858111
37582465366יוחנן הקדוש010858112
33530555366יוחנן הקדוש010858114
31410728366יוחנן הקדוש010858115
0366ב31יוחנן הקדוש010858116
29514098366יוחנן הקדוש010858120
27410682366יוחנן הקדוש010858121
13351663386כורי010858122
21345816391קיסריה010858126
19357215391קיסריה010858127
0391א17קיסריה010858128
15410706395יבנה010858129
12410571401אשקלון010858143
39461972391קיסריה010858144
37345547391קיסריה010858145
346263391ב35קיסריה010858146
350391קיסריה010858147
0391א35קיסריה010858148
31350781391קיסריה010858151
29332826391קיסריה010858152
27357368391קיסריה010858153
25332634391קיסריה010858154
010858155000
43350432386כורי010858157
010858158000
22410719391קיסריה010858159
0391א22קיסריה010858160
15322417386כורי010858165
14410590391קיסריה010858166
00393הואדי010858170
00397אל חרירי010858171
00398חדאד010858172
00366יוחנן הקדוש010858173
00391קיסריה010858174
29396194811הציונות0108591
9333443397אל חרירי0108592
2345899398חדאד0108596
4345556398חדאד0108597
6322453398חדאד0108598
10345943398חדאד01085910
26362060403שבתאי לוי01085920
33654390811הציונות01085921
12613231398חדאד01085925
14334156398חדאד01085926
16344650398חדאד01085927
18345409398חדאד01085928
00398חדאד01085940
230850הרצליה0108603
210850הרצליה0108604
21410723850הרצליה0108605
19356969850הרצליה0108606
15362363850הרצליה01086015
2420823851ציפורי01086024
11333740850הרצליה01086029
9363789850הרצליה01086030
7900078850הרצליה01086031
333095837א2השלום01086032
3396443850הרצליה01086033
2333681841צפת01086095
1374772852שפרעם010860107
41396420811הציונות010860126
33472277850הרצליה010860127
00852שפרעם010860154
00839גדעון010860156
00837השלום010860158
00851ציפורי010860161
31461954850הרצליה010860175
29462065850הרצליה010860176
27462063850הרצליה010860177
25462063850הרצליה010860178
00850הרצליה010860179
00850הרצליה010860193
2410625903אושה0108613
17410657955יוסף הגדם0108615
13345866901תל חי01086135
11451525901תל חי01086136
21385783822בר גיורא01086144
69345812823ארלוזורוב01086147
22345433897פבזנר01086196
19385372955יוסף הגדם010861110
3375012903אושה010861111
4332978903אושה010861184
345550903א4אושה010861185
12385612902ט'מלצ010861197
14345159902ט'מלצ010861198
19385539822בר גיורא010861345
00825בלפור010861349
3385539821שפינוזה010861350
120955יוסף הגדם010861369
110902ט'מלצ010861370
32374513856הרצל0108627
13396473885נורדאו0108628
1385786896ירושלים01086220
2362714896ירושלים01086221
4322528896ירושלים01086222
6375097896ירושלים01086223
8333066896ירושלים01086224
10344789896ירושלים01086225
12410586896ירושלים01086226
34361916856הרצל01086230
15374276885נורדאו01086240
23503318896ירושלים01086248
21386043896ירושלים01086249
19410502896ירושלים01086250
170896ירושלים01086251
0896א17ירושלים01086252
15396397896ירושלים01086253
13346549896ירושלים01086254
14461632896ירושלים01086255
16400125896ירושלים01086256
18374126896ירושלים01086257
22357498896ירושלים01086259
1333157895חיים01086266
48386012856הרצל01086268
10400133887מנחם01086279
31462035896ירושלים01086280
29396407896ירושלים01086281
27400159896ירושלים01086282
25333563896ירושלים01086283
24472403896ירושלים01086284
26334244896ירושלים01086285
12592571887מנחם01086286
3375070896ירושלים01086291
334136896א4ירושלים01086292
7332908895חיים01086294
362888885א10נורדאו010862104
12350940885נורדאו010862107
5503495896ירושלים010862108
7322435896ירושלים010862109
374624896א9ירושלים010862110
9345100896ירושלים010862111

11451525901תל חי01086136
21385783822בר גיורא01086144
69345812823ארלוזורוב01086147
22345433897פבזנר01086196
19385372955יוסף הגדם010861110
3375012903אושה010861111
4332978903אושה010861184
345550903א4אושה010861185
12385612902ט'מלצ010861197
14345159902ט'מלצ010861198
19385539822בר גיורא010861345
00825בלפור010861349
3385539821שפינוזה010861350
120955יוסף הגדם010861369
110902ט'מלצ010861370
32374513856הרצל0108627
13396473885נורדאו0108628
1385786896ירושלים01086220
2362714896ירושלים01086221
4322528896ירושלים01086222
6375097896ירושלים01086223
8333066896ירושלים01086224
10344789896ירושלים01086225
12410586896ירושלים01086226
34361916856הרצל01086230
15374276885נורדאו01086240
23503318896ירושלים01086248
21386043896ירושלים01086249
19410502896ירושלים01086250
170896ירושלים01086251
0896א17ירושלים01086252
15396397896ירושלים01086253
13346549896ירושלים01086254
14461632896ירושלים01086255
16400125896ירושלים01086256
18374126896ירושלים01086257
22357498896ירושלים01086259
1333157895חיים01086266
48386012856הרצל01086268
10400133887מנחם01086279
31462035896ירושלים01086280
29396407896ירושלים01086281
27400159896ירושלים01086282
25333563896ירושלים01086283
24472403896ירושלים01086284
26334244896ירושלים01086285
12592571887מנחם01086286
3375070896ירושלים01086291
334136896א4ירושלים01086292
7332908895חיים01086294
362888885א10נורדאו010862104
12350940885נורדאו010862107
5503495896ירושלים010862108
7322435896ירושלים010862109
374624896א9ירושלים010862110
9345100896ירושלים010862111
11322434896ירושלים010862112
00896ירושלים010862119
200896ירושלים010862128
59351438856הרצל01086320
57333570856הרצל01086321
420304השומר0108641
400304השומר0108643
38357443304השומר0108644
360304השומר0108645
34541209304השומר0108646
320304השומר0108647
300304השומר0108648
280304השומר0108649
160308הקישון01086410
0943א21ברזילי01086411
23374178943ברזילי01086412
0943א23ברזילי01086413
260304השומר01086493
240304השומר01086494
220304השומר01086495
200304השומר01086496
180304השומר01086497
160304השומר01086498
140304השומר01086499
120304השומר010864100
100304השומר010864101
80304השומר010864102
60304השומר010864104
40304השומר010864107
20304השומר010864108
630856הרצל010864164
610856הרצל010864165
00859החלוץ010864166
9345742887מנחם0108651
10881סוקולוב0108652
400312823א1ארלוזורוב0108656
1396382823ארלוזורוב0108657
60385881856הרצל0108658
3345757930מיכאל01086518
11472328823ארלוזורוב01086520
7345725930מיכאל01086530
5334353930מיכאל01086531
1781777932חרמון01086532
3346576932חרמון01086533
8346397930מיכאל01086534
7345646932חרמון01086535
5374392932חרמון01086538
2385367930מיכאל01086539
2363785932חרמון01086540
6385580932חרמון01086542
23461939823ארלוזורוב01086543
2345439934ביתר01086544
1362426931השלוח01086548
8396171823ארלוזורוב01086550
3362298899יהושע01086551
2582455898פרישמן01086552

רשימת מרקמים לשימור 
ור

ימ
ש

 ה
ום

תח
 ב

ים
ימ

קי
ם 

וני
נת

ד 
מס

ספטמבר
2011

סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

מרקמים לשימור 2.21מסד נתונים קיימים

סטטוס
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  סטטוסרשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  רשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  



רשימת מרקמים לשימור 
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ספטמבר
2011

סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

מרקמים לשימור

11322434896ירושלים010862112
00896ירושלים010862119
200896ירושלים010862128
59351438856הרצל01086320
57333570856הרצל01086321
420304השומר0108641
400304השומר0108643
38357443304השומר0108644
360304השומר0108645
34541209304השומר0108646
320304השומר0108647
300304השומר0108648
280304השומר0108649
160308הקישון01086410
0943א21ברזילי01086411
23374178943ברזילי01086412
0943א23ברזילי01086413
260304השומר01086493
240304השומר01086494
220304השומר01086495
200304השומר01086496
180304השומר01086497
160304השומר01086498
140304השומר01086499
120304השומר010864100
100304השומר010864101
80304השומר010864102
60304השומר010864104
40304השומר010864107
20304השומר010864108
630856הרצל010864164
610856הרצל010864165
00859החלוץ010864166
9345742887מנחם0108651
10881סוקולוב0108652
400312823א1ארלוזורוב0108656
1396382823ארלוזורוב0108657
60385881856הרצל0108658
3345757930מיכאל01086518
11472328823ארלוזורוב01086520
7345725930מיכאל01086530
5334353930מיכאל01086531
1781777932חרמון01086532
3346576932חרמון01086533
8346397930מיכאל01086534
7345646932חרמון01086535
5374392932חרמון01086538
2385367930מיכאל01086539
2363785932חרמון01086540
6385580932חרמון01086542
23461939823ארלוזורוב01086543
2345439934ביתר01086544
1362426931השלוח01086548
8396171823ארלוזורוב01086550
3362298899יהושע01086551
2582455898פרישמן01086552
4334031898פרישמן01086553
6374545898פרישמן01086554
10322341823ארלוזורוב01086555
334088823א10ארלוזורוב01086556
20887מנחם01086572
344418823א8ארלוזורוב01086574
1333935930מיכאל01086577
01086580000
4374703932חרמון01086587
17333501823ארלוזורוב01086588
120935בר כוכבא01086591
9333738932חרמון01086592
8363273932חרמון01086593
10362589932חרמון01086594
00823ארלוזורוב010865100
00930מיכאל010865104
00935בר כוכבא010865109
0823א16ארלוזורוב010865120
1351721934ביתר01086610
18362531932חרמון01086612
110935בר כוכבא01086613
26374357930מיכאל01086620
2541189936בן בבא01086621
4451514936בן בבא01086622
29346369932חרמון01086624
27345913932חרמון01086625
25346501932חרמון01086626
21374246932חרמון01086628
19345301932חרמון01086629
29472124930מיכאל01086657
35333086930מיכאל01086659
37345431930מיכאל01086660
39333363930מיכאל01086661
33362940930מיכאל01086662
31357146930מיכאל01086663
16333967932חרמון01086679
17345220932חרמון01086689
230932חרמון01086691
345688932א23חרמון01086692
0932א24חרמון01086695
31374394932חרמון01086697
00932חרמון01086698
00932חרמון010866100
27345390930מיכאל010866113
010866115000
24441174932חרמון010866116
220932חרמון010866119
60941זבולון010866120
80941זבולון010866121
150932חרמון010866125
200932חרמון010866127
00932חרמון010866129
010866130000
40951נועה01086768
00951נועה01086769
00957התבור01086775

4334031898פרישמן01086553
6374545898פרישמן01086554
10322341823ארלוזורוב01086555
334088823א10ארלוזורוב01086556
20887מנחם01086572
344418823א8ארלוזורוב01086574
1333935930מיכאל01086577
01086580000
4374703932חרמון01086587
17333501823ארלוזורוב01086588
120935בר כוכבא01086591
9333738932חרמון01086592
8363273932חרמון01086593
10362589932חרמון01086594
00823ארלוזורוב010865100
00930מיכאל010865104
00935בר כוכבא010865109
0823א16ארלוזורוב010865120
1351721934ביתר01086610
18362531932חרמון01086612
110935בר כוכבא01086613
26374357930מיכאל01086620
2541189936בן בבא01086621
4451514936בן בבא01086622
29346369932חרמון01086624
27345913932חרמון01086625
25346501932חרמון01086626
21374246932חרמון01086628
19345301932חרמון01086629
29472124930מיכאל01086657
35333086930מיכאל01086659
37345431930מיכאל01086660
39333363930מיכאל01086661
33362940930מיכאל01086662
31357146930מיכאל01086663
16333967932חרמון01086679
17345220932חרמון01086689
230932חרמון01086691
345688932א23חרמון01086692
0932א24חרמון01086695
31374394932חרמון01086697
00932חרמון01086698
00932חרמון010866100
27345390930מיכאל010866113
010866115000
24441174932חרמון010866116
220932חרמון010866119
60941זבולון010866120
80941זבולון010866121
150932חרמון010866125
200932חרמון010866127
00932חרמון010866129
010866130000
40951נועה01086768
00951נועה01086769
00957התבור01086775
45400045930מיכאל010867122
2400045957התבור010867123
4385352957התבור010867124
6385356957התבור010867125
8374822957התבור010867126
20949ראש פנה010867160
20951נועה010867161
30356752932חרמון01086816
32363597932חרמון01086817
36356807932חרמון01086819
41345408932חרמון01086823
39461905932חרמון01086824
30374358930מיכאל01086828
36363257930מיכאל01086830
35345890932חרמון01086862
34345644930מיכאל01086863
37343860932חרמון01086864
38345368930מיכאל01086865
26344914932חרמון01086866
32396266930מיכאל01086873
334481930א32מיכאל01086874
46351499930מיכאל01086879
33357397932חרמון01086891
33357397932חרמון01086892
48מיכאל01086895
385181932א34חרמון010868105
34363389932חרמון010868106
00936בן בבא010868113
0932א28חרמון010868116
280932חרמון010868117
00931השלוח010868125
380931השלוח010868126
48מיכאל01086895
3357207933בצלאל0108691
5356840933בצלאל0108695
00933בצלאל01086923
14482616933בצלאל01086924
15373593919גאולה01086942
8451544919גאולה01086951
10345123934ביתר010869106
00933בצלאל010869168
40334272919גאולה0108701
350913בעל שם טוב01087025
1840598918עקיבא רבי01087039

213טובים108713
601012יד לבנים010872185
43328071012יד לבנים010872186
43328071012יד לבנים010872251
9990302אני מאמין010872252
490303הגבורים010872256
490303הגבורים010872258
001003אל כנסא010872370
63226371011עוספיה010872433
24396360191בר יהודה ישראל010872465
29362251303הגבורים010872473
83621001010חוסן010872490
103621011010חוסן010872491
123621021010חוסן010872492
143621031010חוסן010872493
163621041010חוסן010872494
00303הגבורים010872526
870301קבוץ גלויות01087443
410198אופיר0108767
1941012יד לבנים010879179
375618401020הגליל0108802
01020א41הגליל0108804
434721401020הגליל0108805
453503001020הגליל0108806
475719821020הגליל0108807
493453771020הגליל0108808
556337121020הגליל01088011
23341351026ציון01088012
527919521020הגליל01088013
46544181026ציון01088014
463341791020הגליל01088016
446337971020הגליל01088017
428913661020הגליל01088018
404619131020הגליל01088019
385822891020הגליל01088020
365929951020הגליל01088021
13457981024אשר01088022
283743771020הגליל01088025
14617551025התיכון01088028
33856741025התיכון01088029
74618581025התיכון01088031
98506481025התיכון01088032
113462181025התיכון01088033
1501025התיכון01088034
37818621024אשר01088036
213629041025התיכון01088037
235306501025התיכון01088038
253572161025התיכון01088039
296234851025התיכון01088040
333515031025התיכון01088041
01088044000
1001026ציון01088045
124826431026ציון01088046
306236151025התיכון01088049
266234451025התיכון01088050
225137421025התיכון01088051
73631901024אשר01088053
1201024אשר01088054
144410611025התיכון01088055
138101311025התיכון01088077
413960921020הגליל01088078
484725271020הגליל01088079
484725271020הגליל01088079
273853551025התיכון01088081
313962451025התיכון01088082
5307491025א28התיכון01088084
247919601025התיכון01088085
5305781025א35התיכון01088088

מסד נתונים קיימים 2.22

סטטוס
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  סטטוסרשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  רשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  



353458751025התיכון01088089
001025התיכון01088095
303513941020הגליל01088098
3853991020א30הגליל01088099
001020הגליל010880100
001026ציון010880103
83331181026ציון010880104
7919581026א8ציון010880105
001026ציון010880107
4722131026א6ציון010880108
65200171026ציון010880109
001026ציון010880110
228608801020הגליל010880111
244620991020הגליל010880112
505203891020הגליל010880113
01020א50הגליל010880114
1901025התיכון010880115
66028381024אשר010880116
001025התיכון010880117
3201025התיכון010880118
001025התיכון010880120
001025התיכון010880121
3501020הגליל010880124
265515321020הגליל010880126
5722361020א26הגליל010880127
2001025התיכון010880128
535139591020הגליל010880134
4515221020א53הגליל010880135
4726081020א39הגליל010880136
395617431020הגליל010880137
45414301024אשר010880141
324928721020הגליל010880142
501025התיכון010880143
5031541025א5התיכון010880144
123628191025התיכון010880146
105926961025התיכון010880153
83222931025התיכון010880154
201025התיכון010880158
5701020הגליל010880159
601025התיכון010880161
401025התיכון010880162
5901020הגליל108821!0
6101020הגליל108822!0
01020א63הגליל108823!0
01020ב63הגליל108824!0
6132891020א65הגליל108825!0
6701020הגליל108826!0
4928191020א67הגליל108827!0
6901020הגליל108828!0
7301020הגליל1088210!0
7501020הגליל1088211!0
01020א77הגליל1088212!0
257614191030מצפה1088213!0
7901020הגליל1088214!0
7901020הגליל1088215!0
2301030מצפה1088216!0

103621011010חוסן010872491
123621021010חוסן010872492
143621031010חוסן010872493
163621041010חוסן010872494
00303הגבורים010872526
870301קבוץ גלויות01087443
410198אופיר0108767
1941012יד לבנים010879179
375618401020הגליל0108802
01020א41הגליל0108804
434721401020הגליל0108805
453503001020הגליל0108806
475719821020הגליל0108807
493453771020הגליל0108808
556337121020הגליל01088011
23341351026ציון01088012
527919521020הגליל01088013
46544181026ציון01088014
463341791020הגליל01088016
446337971020הגליל01088017
428913661020הגליל01088018
404619131020הגליל01088019
385822891020הגליל01088020
365929951020הגליל01088021
13457981024אשר01088022
283743771020הגליל01088025
14617551025התיכון01088028
33856741025התיכון01088029
74618581025התיכון01088031
98506481025התיכון01088032
113462181025התיכון01088033
1501025התיכון01088034
37818621024אשר01088036
213629041025התיכון01088037
235306501025התיכון01088038
253572161025התיכון01088039
296234851025התיכון01088040
333515031025התיכון01088041
01088044000
1001026ציון01088045
124826431026ציון01088046
306236151025התיכון01088049
266234451025התיכון01088050
225137421025התיכון01088051
73631901024אשר01088053
1201024אשר01088054
144410611025התיכון01088055
138101311025התיכון01088077
413960921020הגליל01088078
484725271020הגליל01088079
484725271020הגליל01088079
273853551025התיכון01088081
313962451025התיכון01088082
5307491025א28התיכון01088084
247919601025התיכון01088085
5305781025א35התיכון01088088

2101030מצפה1088217!0
01020א85הגליל1088218!0
8701020הגליל1088219!0
1501030מצפה1088221!0
9101020הגליל1088222!0
9501020הגליל1088225!0
9701020הגליל1088227!0
501030מצפה1088229!0
10101020הגליל1088230!0
1033459621020הגליל1088233!0
1001027נחמיה1088234!0
9401020הגליל1088235!0
1201027נחמיה1088236!0
1401027נחמיה1088237!0
9001020הגליל1088238!0
167513091027נחמיה1088239!0
1801027נחמיה1088240!0
8801020הגליל1088241!0
205140051027נחמיה1088242!0
8401020הגליל1088243!0
2401027נחמיה1088244!0
2601027נחמיה1088245!0
2801027נחמיה1088246!0
5516821020א76הגליל1088247!0
38607941029הברכה1088248!0
58811481029הברכה1088249!0
401029הברכה1088250!0
743852121020הגליל1088251!0
723852121020הגליל1088252!0
3601027נחמיה1088253!0
708305101020הגליל1088254!0
6801020הגליל1088255!0
3801027נחמיה1088256!0
4001027נחמיה1088257!0
6401020הגליל1088258!0
625308911020הגליל1088259!0
444722191027נחמיה1088260!0
4601027נחמיה1088261!0
6001020הגליל1088262!0
5801020הגליל1088263!0
01020א58הגליל1088264!0
5601020הגליל1088265!0
301026ציון1088266!0
501026ציון1088267!0
3901025התיכון1088268!0
701026ציון1088269!0
4101025התיכון1088270!0
3501027נחמיה1088271!0
437818691025התיכון1088272!0
3301027נחמיה1088273!0
4701025התיכון1088274!0
4901025התיכון1088275!0
4901025התיכון1088276!0
2701027נחמיה1088277!0
5101025התיכון1088278!0
1001029הברכה1088279!0

353458751025התיכון01088089
001025התיכון01088095
303513941020הגליל01088098
3853991020א30הגליל01088099
001020הגליל010880100
001026ציון010880103
83331181026ציון010880104
7919581026א8ציון010880105
001026ציון010880107
4722131026א6ציון010880108
65200171026ציון010880109
001026ציון010880110
228608801020הגליל010880111
244620991020הגליל010880112
505203891020הגליל010880113
01020א50הגליל010880114
1901025התיכון010880115
66028381024אשר010880116
001025התיכון010880117
3201025התיכון010880118
001025התיכון010880120
001025התיכון010880121
3501020הגליל010880124
265515321020הגליל010880126
5722361020א26הגליל010880127
2001025התיכון010880128
535139591020הגליל010880134
4515221020א53הגליל010880135
4726081020א39הגליל010880136
395617431020הגליל010880137
45414301024אשר010880141
324928721020הגליל010880142
501025התיכון010880143
5031541025א5התיכון010880144
123628191025התיכון010880146
105926961025התיכון010880153
83222931025התיכון010880154
201025התיכון010880158
5701020הגליל010880159
601025התיכון010880161
401025התיכון010880162
5901020הגליל108821!0
6101020הגליל108822!0
01020א63הגליל108823!0
01020ב63הגליל108824!0
6132891020א65הגליל108825!0
6701020הגליל108826!0
4928191020א67הגליל108827!0
6901020הגליל108828!0
7301020הגליל1088210!0
7501020הגליל1088211!0
01020א77הגליל1088212!0
257614191030מצפה1088213!0
7901020הגליל1088214!0
7901020הגליל1088215!0
2301030מצפה1088216!0
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סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

מרקמים לשימור 2.23מסד נתונים קיימים

סטטוס
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  סטטוסרשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  רשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  



רשימת מרקמים לשימור 
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ם 
וני

נת
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מס

ספטמבר
2011

סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

מרקמים לשימור

2101030מצפה1088217!0
01020א85הגליל1088218!0
8701020הגליל1088219!0
1501030מצפה1088221!0
9101020הגליל1088222!0
9501020הגליל1088225!0
9701020הגליל1088227!0
501030מצפה1088229!0
10101020הגליל1088230!0
1033459621020הגליל1088233!0
1001027נחמיה1088234!0
9401020הגליל1088235!0
1201027נחמיה1088236!0
1401027נחמיה1088237!0
9001020הגליל1088238!0
167513091027נחמיה1088239!0
1801027נחמיה1088240!0
8801020הגליל1088241!0
205140051027נחמיה1088242!0
8401020הגליל1088243!0
2401027נחמיה1088244!0
2601027נחמיה1088245!0
2801027נחמיה1088246!0
5516821020א76הגליל1088247!0
38607941029הברכה1088248!0
58811481029הברכה1088249!0
401029הברכה1088250!0
743852121020הגליל1088251!0
723852121020הגליל1088252!0
3601027נחמיה1088253!0
708305101020הגליל1088254!0
6801020הגליל1088255!0
3801027נחמיה1088256!0
4001027נחמיה1088257!0
6401020הגליל1088258!0
625308911020הגליל1088259!0
444722191027נחמיה1088260!0
4601027נחמיה1088261!0
6001020הגליל1088262!0
5801020הגליל1088263!0
01020א58הגליל1088264!0
5601020הגליל1088265!0
301026ציון1088266!0
501026ציון1088267!0
3901025התיכון1088268!0
701026ציון1088269!0
4101025התיכון1088270!0
3501027נחמיה1088271!0
437818691025התיכון1088272!0
3301027נחמיה1088273!0
4701025התיכון1088274!0
4901025התיכון1088275!0
4901025התיכון1088276!0
2701027נחמיה1088277!0
5101025התיכון1088278!0
1001029הברכה1088279!0
801029הברכה1088280!0
01029א8הברכה1088281!0
63342661029הברכה1088282!0
701029הברכה1088283!0
97919921029הברכה1088284!0
1101029הברכה1088285!0
5901025התיכון1088286!0
2101027נחמיה1088287!0
1901027נחמיה1088288!0
6101025התיכון1088289!0
634412621025התיכון1088290!0
175033501027נחמיה1088291!0
1501027נחמיה1088292!0
6501025התיכון1088293!0
1301027נחמיה1088294!0
6901025התיכון1088295!0
1101027נחמיה1088296!0
7101025התיכון1088297!0
7301025התיכון1088298!0
901027נחמיה1088299!0
701027נחמיה10882100!0
7501025התיכון10882101!0
7701025התיכון10882102!0
55138801027נחמיה10882103!0
301027נחמיה10882104!0
101027נחמיה10882105!0
7801025התיכון10882106!0
3901028שאול10882108!0
3701028שאול10882109!0
726848301025התיכון10882110!0
7001025התיכון10882111!0
6801025התיכון10882113!0
01028א29שאול10882114!0
643752191025התיכון10882115!0
6201025התיכון10882116!0
1301029הברכה10882118!0
001025התיכון10882119!0
2101028שאול10882120!0
5401025התיכון10882121!0
1701028שאול10882124!0
1501028שאול10882125!0
1301028שאול10882126!0
901028שאול10882129!0
4201025התיכון10882130!0
501028שאול10882132!0
301028שאול10882133!0
901026ציון10882134!0
001020הגליל10882170!0
001027נחמיה10882171!0
001027נחמיה10882172!0
001027נחמיה10882173!0
001025התיכון10882174!0
001020הגליל10882178!0
001020הגליל10882179!0
001020הגליל10882180!0
001020הגליל10882181!0

801029הברכה1088280!0
01029א8הברכה1088281!0
63342661029הברכה1088282!0
701029הברכה1088283!0
97919921029הברכה1088284!0
1101029הברכה1088285!0
5901025התיכון1088286!0
2101027נחמיה1088287!0
1901027נחמיה1088288!0
6101025התיכון1088289!0
634412621025התיכון1088290!0
175033501027נחמיה1088291!0
1501027נחמיה1088292!0
6501025התיכון1088293!0
1301027נחמיה1088294!0
6901025התיכון1088295!0
1101027נחמיה1088296!0
7101025התיכון1088297!0
7301025התיכון1088298!0
901027נחמיה1088299!0
701027נחמיה10882100!0
7501025התיכון10882101!0
7701025התיכון10882102!0
55138801027נחמיה10882103!0
301027נחמיה10882104!0
101027נחמיה10882105!0
7801025התיכון10882106!0
3901028שאול10882108!0
3701028שאול10882109!0
726848301025התיכון10882110!0
7001025התיכון10882111!0
6801025התיכון10882113!0
01028א29שאול10882114!0
643752191025התיכון10882115!0
6201025התיכון10882116!0
1301029הברכה10882118!0
001025התיכון10882119!0
2101028שאול10882120!0
5401025התיכון10882121!0
1701028שאול10882124!0
1501028שאול10882125!0
1301028שאול10882126!0
901028שאול10882129!0
4201025התיכון10882130!0
501028שאול10882132!0
301028שאול10882133!0
901026ציון10882134!0
001020הגליל10882170!0
001027נחמיה10882171!0
001027נחמיה10882172!0
001027נחמיה10882173!0
001025התיכון10882174!0
001020הגליל10882178!0
001020הגליל10882179!0
001020הגליל10882180!0
001020הגליל10882181!0
001029הברכה10882182!0
001027נחמיה10882183!0
001025התיכון10882184!0
001025התיכון10882185!0
001029הברכה10882186!0
001028שאול10882187!0
933745251020הגליל10882190!0
001025התיכון10882192!0
001025התיכון10882195!0
4601025התיכון10882199!0
0247סלמאן0108841
4301028שאול01088538
01088540000
1401031טרומפלדור01088541
2357196353הנמל01088824
301085פלמר01088831
00353הנמל01088832
001085פלמר01088833
390348העצמאות01088834
00348העצמאות01088835
350348העצמאות01088836
330348העצמאות01088837
310348העצמאות01088838
00348העצמאות01088839
290348העצמאות01088840
270348העצמאות01088841
00348העצמאות01088842
230348העצמאות01088843
00348העצמאות01088844
00348העצמאות01088845
00348העצמאות01088846
170348העצמאות01088847
150348העצמאות01088848
130348העצמאות01088849
110348העצמאות01088850
90348העצמאות01088851
70348העצמאות01088852
5363727348העצמאות01088853
30348העצמאות01088854
10348העצמאות01088855
75348העצמאות0108893
65385452348העצמאות0108895
650353הנמל01088920
450353הנמל01088930
001085פלמר01088931
410348העצמאות01088932
430348העצמאות01088933
450348העצמאות01088934
470348העצמאות01088935
490348העצמאות01088936
510348העצמאות01088937
00348העצמאות01088938
53374304348העצמאות01088939
55363294348העצמאות01088940
57375057348העצמאות01088941
590348העצמאות01088942
610348העצמאות01088943
63374221348העצמאות01088944
65385452348העצמאות01088945
201027נחמיה108921!0
123748991031טרומפלדור108922!0
401027נחמיה108923!0
601027נחמיה108924!0
6337461031א6טרומפלדור108925!0
5414241031א4טרומפלדור108926!0
67920031031טרומפלדור108927!0
401031טרומפלדור108928!0
23638061031טרומפלדור108929!0
983446131020הגליל1089210!0
05515901020הגליל1089211!0
1073449351020הגליל1089212!0
001020הגליל1089273!0
001031טרומפלדור1089275!0
001025התיכון1089276!0
01089715000
920856הרצל0109076
920856הרצל0109079
50941זבולון01090720
1357559948ארנון01090721
357559948א1ארנון01090722
3321622948ארנון01090723
5374561948ארנון01090726
385304948א5ארנון01090727
00948ארנון01090728
7363339948ארנון01090729
70941זבולון01090730
110941זבולון01090731
4385405948ארנון01090732
0941ב11זבולון01090733
130941זבולון01090734
8374947948ארנון01090735
150941זבולון01090736
0930א41מיכאל01090737
410930מיכאל01090738
430930מיכאל01090739
0930א43מיכאל01090740
30957התבור01090741
50957התבור01090742
10410797948ארנון01090743
00948ארנון01090745
710690הים0109088
0688ב4הצופים01090841
0688א4הצופים01090842
40688הצופים01090843
6385764688הצופים01090844
00688הצופים01090847
00685הורדים01090883
5410712716ניצנים01090884
330687הצבי01090889
310687הצבי01090890
290687הצבי01090895
270687הצבי01090896

מסד נתונים קיימים 2.24

סטטוס
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  סטטוסרשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  רשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  



610348העצמאות01088943
63374221348העצמאות01088944
65385452348העצמאות01088945
201027נחמיה108921!0
123748991031טרומפלדור108922!0
401027נחמיה108923!0
601027נחמיה108924!0
6337461031א6טרומפלדור108925!0
5414241031א4טרומפלדור108926!0
67920031031טרומפלדור108927!0
401031טרומפלדור108928!0
23638061031טרומפלדור108929!0
983446131020הגליל1089210!0
05515901020הגליל1089211!0
1073449351020הגליל1089212!0
001020הגליל1089273!0
001031טרומפלדור1089275!0
001025התיכון1089276!0
01089715000
920856הרצל0109076
920856הרצל0109079
50941זבולון01090720
1357559948ארנון01090721
357559948א1ארנון01090722
3321622948ארנון01090723
5374561948ארנון01090726
385304948א5ארנון01090727
00948ארנון01090728
7363339948ארנון01090729
70941זבולון01090730
110941זבולון01090731
4385405948ארנון01090732
0941ב11זבולון01090733
130941זבולון01090734
8374947948ארנון01090735
150941זבולון01090736
0930א41מיכאל01090737
410930מיכאל01090738
430930מיכאל01090739
0930א43מיכאל01090740
30957התבור01090741
50957התבור01090742
10410797948ארנון01090743
00948ארנון01090745
710690הים0109088
0688ב4הצופים01090841
0688א4הצופים01090842
40688הצופים01090843
6385764688הצופים01090844
00688הצופים01090847
00685הורדים01090883
5410712716ניצנים01090884
330687הצבי01090889
310687הצבי01090890
290687הצבי01090895
270687הצבי01090896
10691כלניות010908107
230687הצבי010908108
210687הצבי010908112
20685הורדים010908113
80688הצופים010908124
260687הצבי010908126
300687הצבי010908127
340687הצבי010908128
380687הצבי010908129
00688הצופים010908132
00688הצופים010908134
00688הצופים010908141
0688א6הצופים010908142
12פינסקי01090956
50688הצופים0109091
7503565688הצופים0109092
110688הצופים0109093
20451532687הצבי0109094
17451532689יצחק0109095
15451532689יצחק0109096
180687הצבי0109097
160687הצבי0109098
13644214689יצחק0109099
11613275689יצחק01090910
40712ספרון01090911
120687הצבי01090912
9791991689יצחק01090913
70689יצחק01090914
100687הצבי01090915
50689יצחק01090916
60687הצבי01090917
4374864687הצבי01090918
820283689א3יצחק01090919
30689יצחק01090920
1561811689יצחק01090921
2871075650קלר01090922
4374864687הצבי01090923
1380635הנשיא01090924
8781800652הברושים01090931
10687הצבי01090932
30687הצבי01090933
5345672687הצבי01090936
0687א9הצבי01090940
9462009687הצבי01090941
11551593687הצבי01090942
13461874687הצבי01090943
150687הצבי01090944
10685הורדים01090945
50652הברושים01090961
10654278625מוריה01090962
00687הצבי01090963
00689יצחק01090964
503565688ב7הצופים01090965
00625מוריה01090967
00625מוריה01090968
006005היינה הינריך010910121

10691כלניות010908107
230687הצבי010908108
210687הצבי010908112
20685הורדים010908113
80688הצופים010908124
260687הצבי010908126
300687הצבי010908127
340687הצבי010908128
380687הצבי010908129
00688הצופים010908132
00688הצופים010908134
00688הצופים010908141
0688א6הצופים010908142
12פינסקי01090956
50688הצופים0109091
7503565688הצופים0109092
110688הצופים0109093
20451532687הצבי0109094
17451532689יצחק0109095
15451532689יצחק0109096
180687הצבי0109097
160687הצבי0109098
13644214689יצחק0109099
11613275689יצחק01090910
40712ספרון01090911
120687הצבי01090912
9791991689יצחק01090913
70689יצחק01090914
100687הצבי01090915
50689יצחק01090916
60687הצבי01090917
4374864687הצבי01090918
820283689א3יצחק01090919
30689יצחק01090920
1561811689יצחק01090921
2871075650קלר01090922
4374864687הצבי01090923
1380635הנשיא01090924
8781800652הברושים01090931
10687הצבי01090932
30687הצבי01090933
5345672687הצבי01090936
0687א9הצבי01090940
9462009687הצבי01090941
11551593687הצבי01090942
13461874687הצבי01090943
150687הצבי01090944
10685הורדים01090945
50652הברושים01090961
10654278625מוריה01090962
00687הצבי01090963
00689יצחק01090964
503565688ב7הצופים01090965
00625מוריה01090967
00625מוריה01090968
006005היינה הינריך010910121
06005א3היינה הינריך010910136
006005היינה הינריך010910170
23הנריך היינה010910122
23הנריך היינה010910123
5וולפסון01091095
2המעיין01091096
4המעיין01091098
2הנריך היינה01091099
4הנריך היינה010910102
6הנריך היינה010910103
22הנריך היינה010910113
20הנריך היינה010910114
18הנריך היינה010910115
16הנריך היינה010910116
14הנריך היינה010910117
12הנריך היינה010910118
10הנריך היינה010910119
8הנריך היינה010910120
010910121
21הנריך היינה010910124
21הנריך היינה010910125
19הנריך היינה010910126
17הנריך היינה010910127
15הנריך היינה010910128
13הנריך היינה010910129
11הנריך היינה010910130
9הנריך היינה010910131
7הנריך היינה010910132
5הנריך היינה010910133
3הנריך היינה010910134
1הנריך היינה010910135
010910136
11המעיין010910137
9המעיין010910138
7המעיין010910139
5המעיין010910140
3המעיין010910141
1המעיין010910142
010910162
010910165
010910166
010910167
010910168
010910169
010910170
010910171
01091219000
001161ההגנה01091220
00554צרפת01091222
10740ישעיהו0109141
270726טשרניחובסקי0109142
250726טשרניחובסקי0109143
60738זאב01091413
001161ההגנה0109181
00512אלנבי0109182
00512אלנבי0109183

רשימת מרקמים לשימור 
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מרקמים לשימור 2.25מסד נתונים קיימים

סטטוס
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  סטטוסרשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  רשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  
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לעיר חיפה

מרקמים לשימור

06005א3היינה הינריך010910136
006005היינה הינריך010910170
23הנריך היינה010910122
23הנריך היינה010910123
5וולפסון01091095
2המעיין01091096
4המעיין01091098
2הנריך היינה01091099
4הנריך היינה010910102
6הנריך היינה010910103
22הנריך היינה010910113
20הנריך היינה010910114
18הנריך היינה010910115
16הנריך היינה010910116
14הנריך היינה010910117
12הנריך היינה010910118
10הנריך היינה010910119
8הנריך היינה010910120
010910121
21הנריך היינה010910124
21הנריך היינה010910125
19הנריך היינה010910126
17הנריך היינה010910127
15הנריך היינה010910128
13הנריך היינה010910129
11הנריך היינה010910130
9הנריך היינה010910131
7הנריך היינה010910132
5הנריך היינה010910133
3הנריך היינה010910134
1הנריך היינה010910135
010910136
11המעיין010910137
9המעיין010910138
7המעיין010910139
5המעיין010910140
3המעיין010910141
1המעיין010910142
010910162
010910165
010910166
010910167
010910168
010910169
010910170
010910171
01091219000
001161ההגנה01091220
00554צרפת01091222
10740ישעיהו0109141
270726טשרניחובסקי0109142
250726טשרניחובסקי0109143
60738זאב01091413
001161ההגנה0109181
00512אלנבי0109182
00512אלנבי0109183
00512אלנבי01091821
00512אלנבי01091823
00512אלנבי01091824

45בר יהודה1092045
1322651546בת גלים0109291
2501186אהרון רוזנפלד0109292
3362629546בת גלים0109293
5350433546בת גלים0109294
2301186אהרון רוזנפלד0109296
28396610538השרון0109297
4503169543אבדימי01092910
2101186אהרון רוזנפלד01092911
2420886543אבדימי01092912
1385952543אבדימי01092913
1501186אהרון רוזנפלד01092922
2572067542נחליאלי01092923
1101186אהרון רוזנפלד01092924
901186אהרון רוזנפלד01092925
701186אהרון רוזנפלד01092934
501186אהרון רוזנפלד01092935
00546בת גלים01092944
950360המגינים01093024
260415הגנים01093025
01093027000
280415הגנים01093029
01093030000
300415הגנים01093031
14396150414אנילביץ מרדכי01093032
01093034000
0111151000
0111152000
0111153000
0111155000
0111156000
0111157000
0111158000
0111159000
01111510000
01111511000
01111512000
00662רופין0111901
00662רופין0111902
16684854632ח"פלמ01119190
18674773632ח"פלמ01119191
20710422632ח"פלמ01119192
22503661632ח"פלמ01119193
24503661632ח"פלמ01119194
26503200632ח"פלמ01119195
00453ר זלמן"שז011192212
001051ברל כצנלסון011200288
18901012יד לבנים0112111
001021הבנים01121178
00157הפלוגות011570124
01157920000
2623672161הנוטר01158054
55781914163הראשונים01158151
55357091176יציב יצחק01158217
2860776178פולד ברכה01158445
40350851215אחי אילת01158448
2472122182לייב יפה011584114
10178פולד ברכה011584115
01158694000
10262צייטלין אהרון01158696
26572240173שבטי ישראל011586105
00195ההסתדרות011586106
01163437
108420906210חלוצי התעשיה0116372
01164341
011643102
01164533000
0116968000
0116969000
00567מרגולין פנחס0116971
00567מרגולין פנחס0116972
65אלנבי0108286
01164341
011643102
01163437
010867224

55357091176יציב יצחק01158217
2860776178פולד ברכה01158445
40350851215אחי אילת01158448
2472122182לייב יפה011584114
10178פולד ברכה011584115
01158694000
10262צייטלין אהרון01158696
26572240173שבטי ישראל011586105
00195ההסתדרות011586106
01163437
108420906210חלוצי התעשיה0116372
01164341
011643102
01164533000
0116968000
0116969000
00567מרגולין פנחס0116971
00567מרגולין פנחס0116972
65אלנבי0108286
01164341
011643102
01163437
010867224

רשימת מרקמים לשימור 

מסד נתונים קיימים 2.26

סטטוס
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  סטטוסרשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  
קיים0=
מוצע1=

שם האתרסמל רחובתיק בנין' מסבית' מסרחובחלקהגוששומא/מוסדרסטטוס'מס
01068069000
01068071000
01068072000
01068073000
01068074000
01068078000
3344996התמר0107542
0107572000
0107574000
0107575000
0107576000
01075712000
01075714000
01075715000
01075716000
01075718000
363594693א4איתנים01075954
0107611000
001202ו"ויצ0107621
001202ו"ויצ0107623
001202ו"ויצ0107625
001202ו"ויצ0107626
001202ו"ויצ01076231
35700077680חנה01076343
00643בכורים01076715
00643בכורים01076786
0107685000
0107711000
0107712000
0107713000
0107714000
23461713הנדיב0107745
4הנדיב0107746
6הנדיב0107749
8513953הנדיב01077410
10603028הנדיב01077413
12602897הנדיב01077414
14602982הנדיב01077417
16הנדיב01077418
18הנדיב01077420
48810195הנדיב01077453
19הנדיב01077421
17הנדיב01077423
15396275הנדיב01077424
13860806הנדיב01077427
11הנדיב01077428
9הנדיב01077431
7הנדיב01077432
5הנדיב01077435

היחידה לשימור אתרים- המחלקה לתכנון ארוך טווח  רשימת שימור אתרים ומבנים בחיפה  
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תיקי תיעוד מתחמיים אזוריים

רשימת סקרי שימור מתחמיים אזוריים

2.27מסד נתונים קיימים
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מסד נתונים קיימים

אזור עם תב”ע לשימור 

גבול סקר קיים 

מבנים לשימור

מרקמים לשימור

מפת מצב קיים בתחום השימור

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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תיקי תיעוד מתחמיים

רשימת סקרי שימור מתחמיים מצומצמים )מס’ בתים/ רחוב/ אזור מצומצם(

2.29מסד נתונים קיימים
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רשימת תיקי תיעוד )מבנה בודד(

 עיריית חיפהמושבה גרמנית
האגף לתכנון אורבני

היחידה לשימור אתרים

תאריך עדכון: 15.12.05
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רשימת תיקי תיעוד )מבנה בודד(
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לעיר חיפה

תיקי תיעוד )מבנה בודד(

 עיריית חיפהמושבה גרמנית
האגף לתכנון אורבני

היחידה לשימור אתרים

תאריך עדכון: 15.12.05
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 עיריית חיפהמושבה גרמנית
האגף לתכנון אורבני

היחידה לשימור אתרים

תאריך עדכון: 15.12.05
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 עיריית חיפה
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היחידה לשימור אתרים
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הדר הכרמל

 קולנוע "אורה"  סקר מבנה

 תאור ותיעוד -חוברת א'

 14רח' הרצל 

 16חלקה  46801גוש 

 מבנה לשימור בסקר הזה 1664אוקטובר  אדר' י. גרנות

 קוללנוע "אורה" סקר מבנה

 נחיותמצב פיסי ה -חוברת ב'

 14רח' הרצל 

 16חלקה  46801גוש 

 מבנה לשימור בסקר הזה 1664אוקטובר  אדר' י. גרנות

 7רח' יבנה   סקר מבנה

 41חלקה  46817גוש 

אדר' סלוצנטיק 
 מיכאלה 

 רינגלראדר'   

  1661ינואר 

 בניין רוטנברג סקר מבנה
 תחנת הכוח חיפה

  1644ינואר  אדר' פורה גולדמן 

 

 הערות תאריך עורך הסקר כתובת שם הסקר נושא

 3רח' יבנה  בית מג'דלאני סקר מבנה

 71חלקה  73831גוש 

מבנה לשימור ברשימת  0333אוגוסט  דוד-אדר' דליה לוי
 המבנים

 6רח' אחד העם  בית בירנבאום סקר מבנה

 17חלקה  73816גוש 

אדר' עירית ודרור 
 גרשון

מבנה לשימור ברשימת  7991
 םהמבני

 03רח' ארלוזרוב  בית הרמן שטרוק סקר מבנה

 33חלקה  73861גוש 

המחלקה לתכנון ארוך 
 טווח

מבנה לשימור ברשימת  7991
 המבנים

 03רח' לבונטין  הדר-שכונת הרצליה סקר מבנה

 17חלקה  73906גוש 

 לא כלול ברשימת המבנים  אדר' מתי הוד

 33ו לוין רח' שמריה איתין )בי"ס אנקורי( בית  סקר מבנה

 9חלקה  73811גוש 

מבנה לשימור ברשימת  7991נובמבר  אדר' אמנון גלפמן
 המבנים

 הדר –הטכניון  סקר מבנה
 בניין הכיתות ההיסטורי 

 37רח' שמריהו לוין 

 73630חלקה  73811גוש 

מבנה לשימור ברשימת  7999 אדר' דגן מושלי
 המבנים

 הדר –הטכניון  סקר מבנה
 בניין בתי המלאכה

 37רח' שמריהו לוין 

 73630חלקה  73811גוש 

מבנה לשימור ברשימת  7999 אדר' דגן מושלי
 המבנים

 עיריית חיפה
האגף לתכנון אורבני

היחידה לשימור אתרים

תאריך עדכון: 20.10.02 
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 עיריית חיפה
האגף לתכנון אורבני
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 עיריית חיפה
האגף לתכנון אורבני

היחידה לשימור אתרים

תאריך עדכון: 20.10.02 
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פרק 3:
האזורים

ספטמבר
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

מסמך המדיניות העירונית לשימור
עיריית חיפה

יועצת ראשית:
רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

רח’ קדימה 18 חיפה 34383
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מפת החלוקה לאזורים גיאוסטטיסטיים

ספטמבר
2011 1:30,000 פרק 3:

חלוקה לאזורים

לצורך עריכת הסקר חילקנו את העיר חיפה לאזורים. 
החלוקה לאזורים מבוססת על החלוקה הגיאוסטטיסטית של 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך מפקד 1995 כולל 
שינוי גבולות העיר ב-2005 )מועד פרסום: אפריל 2006(.

לפי המפקד, העיר חיפה חולקה ל-9 רבעים כאשר 
הרבעים חולקו לתתי רבעים, ותתי הרבעים חולקו לאזורים 

סטטיסטיים. 
אנחנו השתמשנו בחלוקה לרבעים. ברבעים בעלי שטח 

גיאוגרפי נרחב נעזרנו באופן נקודתי בחלוקה לתתי-רבעים 
או לאזורים סטטיסטיים בכדי להתמקד באזורים מצומצמים 
יותר. באזורים מסוימים נעשו התאמות גבול קלות על מנת 

להתאימם למטרות סקר זה.

להלן טבלה המציינת את מספרי האזורים בסקר זה ואת 
המיספור המקביל להם לפי החלוקה האיזורית של הלמ”ס:
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 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה



קריית חיים וקריית שמואל

ספטמבר
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

מסמך המדיניות העירונית לשימור
עיריית חיפה

יועצת ראשית:
רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

רח’ קדימה 18 חיפה 34383



קריית חיים המערבית 
בשנת 1945

תקופת המפתח 
על פי נתונים היסטוריים

שימושי קרקע עיקריים

1970           1960           1950           1940           1930           1920           1910           1900           1890           1880

צומת דרכים מגוון ומפגש עדות, דתות עיר המאה ה-20עיר תעשייהתמות כלל עירוניות
וקבוצות

טופוגרפיה ונוף

תמות אזוריות

סגנונות בנייה
סגנון בנייה דומיננטי:

)יז1( קרית חיים מזרחית
)יז2( קריית שמואל

)יז3 ( קריית חיים מערבית

אזורים ושכונות מתוכננות
שיכונים ושיכוני עובדים

אלמנטי נוף וצמחיה ותיקה כגורם משמעותי במתחם
צניעות ואיפוק חיפאיים

סגנונות בנייה קיימים
מודרני מאוחר

חתך טופוגרפי מייצג

מגורים

קריית חייםיז

מודרני מאוחר

אזור זה הוא הצפוני ביותר במרחב העיר חיפה וכולל בתוכו את קריית חיים וקריית 
שמואל. 

גבולות האזור הם הים התיכון ממערב, קריית ים מצפון, קריית מוצקין מצפון-מזרח, 
קריית ביאליק ממזרח, כפר ביאליק מדרום-מזרח ואזור התעשייה ומיכלי הנפט מדרום 

ודרום מערב. זהו איזור מישורי לאורך חוף הים והמשמש בעיקר למגורים. 
החל מתחילת המאה ה-20 חוצה את האזור מסילת הרכבת מחיפה לעכו אשר 

מחלקת אותו לחלק מזרחי ומערבי.
תחילת התפתחותו הפיזית של האזור בסוף שנות ה-20 ושיאה בשנות ה-30 וה-40. 

קריית חיים הנמצאת באזור זה, הינה הישוב הראשון שהוקם בשטח שבין חיפה לגבול 
לבנון. זוהי שכונת עובדים מתוכננת מראש, בעלת מאפיינים ייחודיים. החל משנות 

ה-60, הלכו ונהרסו רוב המבנים המקוריים, והוחלפו במבנים גדולים יותר, אך 
הרחובות והמעברים וכן אלמנטי הנוף והצמחיה הייחודיים קיימים גם כיום.

על פי הרשימות הקיימות ביחידת השימור של עיריית חיפה, כיום לא מוגדרים מבנים 
ומרקמים לשימור באזור זה.

תוכן עניינים:

מפת מצב קיים בתחום השימור....................................................ע”מ 1. 
מפת בינוי ודרכים 1880.............................................................ע”מ 2. 
מפת בינוי ודרכים 1917.............................................................ע”מ 3.
מפת מפרץ חיפה 1927.............................................................ע”מ 4.
מפת בינוי ודרכים 1939.............................................................ע”מ 5.
מפת בינוי ודרכים 1949.............................................................ע”מ 6.
מפת סופרפוזיציה של כל התקופות...............................................ע”מ 7.
מפת אזורים ושכונות מתוכננות..........................................................ע”מ 8.

הערות:

קריית חיים בשנת 1935

יז

המתחמים באזור על פי תוכנית המתאר

מרחבי השימור המרקמי
 

חלוקה לתת מתחמים

קריית חיים וקריית שמואל

מפת אזורי מורשת ורגישות

אזור מורשת בעל רגישות גבוהה
אזור מורשת בעל רגישות נמוכה

אזור מורשת בעל רגישות נמוכה מאוד

אזור מורשת בעל רגישות גבוהה מאוד

קריית חיים
3.2וקריית שמואל

מפת המתחמים על פי תכנית המתאר

צירים היסטוריים
מרחב חיפוש מוסדי

מרחב שימור מרקמי
מרחב נוף תרבות



ספטמבר
2011 1:15,000

 התפתחות
היסטורית

קריית חיים וקריית 
שמואל

אל
מו

ש
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ריי
וק

ם 
חיי

ת 
ריי

ק

1

מפת מצב קיים בתחום השימור

בינוי ודרכים  סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

3.2

אזור עם תב”ע לשימור 

מבנים לשימור

מרקמים לשימור
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מראשית המאה ה-19 מתרבות עדויות החוקרים על הזנחתו ושיממונו של מפרץ חיפה בתקופה העות’מאנית. 
ניתן להבין את מצב המפרץ מעדויות של לורנס אוליפנט שסייר באזור בשנת 1883 כאשר הוא מתאר אותו 

כביצה גדולה.
ואכן, במפת 1880 ניתן לראות שהאזור ריק לחלוטין, למעט הדרך הראשית, לאורך חוף הים, המובילה מחיפה 

לעכו ועוד דרך משנית החוצה את האזור ממזרח למערב

בשנת 1891 הגיעו אנשי העלייה הראשונה במטרה לתור את העמק הגדול שנקרא אז עמק ג’ידרו ולנהל מו”מ 
על רכישת הקרקעות לצורכי התנחלות עברית. אנשי המשלחת תארו את המקום כשממה מכל העברים, ביצות 

וחולות. בכל העמק לא נצפה אדם ורק פה ושם נראו אוהלים של בדווים נודדים.
לבסוף רכישת הקרקעות לא התבצעה עקב איסור של השלטון העותומני מחששו להתחזקות ההתיישבות 

הציונית.

בינוי ודרכים 1880
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בינוי ודרכים 1917

בינוי ודרכים  סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

3.2

במפת 1917 ניתן לראות שעדיין אין התיישבות באזור המפרץ, אך את האזור חוצה מסילת רכבת מצפון 
לדרום. זוהי שלוחה של רכבת העמק שנסללה ב-1911 מתחנת בלד א-שייח )תל חנן כיום( לכיוון עכו. 

קו זה חצה את האזור ופעל עד מלחמת עולם הראשונה. ב-1919 הבריטים חידשו את הקו הזה ובהמשך 
חיברו אותו ישירות לתחנת חיפה מזרח.

תחילת שלטון המנדט הבריטי ב- 1920 איפשרה רכישת קרקעות ביתר קלות ובשנת 1925 רוכשת 
תנועת “קהיליית ציון האמריקאית” 45 אלף דונם באזור ממשפחת סורסק מבירות.

האדריכל ריכארד קאופמן הוזמן על מנת לתכנן את האזור כולו, כאשר הוא משלים את עבודתו בשנת 1926.

בינוי ודרכים 1917
רכבת 1917
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עתיד מזהיר צפו לאזור זה, לאחר ניקוז הביצות יהיו האדמות פוריות לגידולים חקלאיים, בנוסף לשטחים שיועדו לחקלאות תוכננה תכנית בינוי, שמוקדה 
היה פרויקט נמל חיפה. אל הנמל נועדה להיחפר תעלה בתוואי הקישון שתקשר אותו עם בית החרושת “נשר” )שהוקם ב-1922(. לאורכה של התעלה 

תיבננה תעשיות. בקרבת הנמל והשטח המסחרי הסמוך לו תיבנה שכונת מגורים לפועלים עובדי הנמל 
והמועסקים בשטח המסחרי. הפועלים יקבלו שטח לעיבוד עצמי כך שיוכלו לעסוק בחקלאות בזמנם הפנוי ובכך להגדיל את הכנסתם. 

המשבר הכלכלי של העלייה הרביעית ב- 1926 שיבש מהלכים אלו והפסיק את פעולות ייבוש הביצות.
בשנת 1929 עם התאוששות הכלכלה, שני הארגונים “פועלי הרכבת” ו”ארגון לשכונת עובדים בעמק עכו” עתידים להתאחד ולהקים את “ארגון א’” 

שייסד את קריית חיים.

תוכניתו הכוללת של קאופמן למפרץ חיפה לא בוצעה לבסוף, אך מיקומן של הקריות זהה לערך להצעת המיקום של קאופמן. התכנית שהתקבלה לבסוף 
הייתה של המומחה הבריטי לבניין ערים, פרופסור פטריק אברקרומבי. 

תוכניתו חילקה את העמק לשלושה אזורים: אזור תעשיה הסמוך ביותר לחיפה כשהקישון הוא גבולו הדרומי, מצפונו אזור שכונת המגורים ומצפון לה 
האזור החקלאי. התכנון של ארבקרומבי הינו תכנון קלאסי של שני טורי בתים היוצרים רחוב. ליד כל בית מקום לגינה. הכביש שבין הבתים הותאם 

לצרכיו של יישוב מתפתח ולצורכי התחבורה בעתיד.
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ריכארד קאופמן הוזמן לתכנן את שכונת המגורים הראשונה ולאחר לבטים נקבע מיקומה המדויק של שכונת 
המגורים מערבית לפסי הרכבת משום הקרבה לחיפה ולים, אך לאחר שקאופמן החל לתכנן את השכונה 

התברר שמי התהום קרובים לפני הקרקע ובעיות הניקוז והביוב ייקרו את הבנייה באופן משמעותי. לבסוף, 
בשנת 1930, נבחרה האלטרנטיבה ששכונת העובדים תוקם מזרחית לפסי הרכבת ובסמוך להם ואכן בשנה 

 זו נקדחה הבאר הראשונה והונחה אבן הפינה. שנה זו מהווה את תחילתה של קריית חיים המזרחית. 
בשנת 1933 נכנסו 160 המשפחות הראשונות, חברות ארגון א’ לבתיהם.

בינוי ודרכים 1939
רכבת 1939
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קריית חיים נבנתה בטלאים. כל ארגון משתכנים היווה יחידה גיאוגרפית נפרדת שהצטרפה אל קודמתה.
ב- 1948 הוחלט סופית להצטרף לעיריית חיפה, מתוך אינטרס של הכלל – הצטרפות בשם טובת 

התנועה והמעמד כשנקודת המוצא היא פוליטית.

 את קריית חיים מערבית תכנן פרופסור קליין. רעיון התכנון התבסס על ניתוק רובעי המגורים מרעש העיר. 
רובעי מגורים שאין אליהם גישה של תחבורה. טור אחד של בתים ולא שניים. לפני כל טור בתים שביל צר להולכי 

רגל המהווה את תוואי הרחוב. בין כל שלושה טורי בתים, שביל גישה רחב יותר לצורך אספקת ציוד ומצרכי מחייה 
שבקושי מכונית משא עברה בו ובטח לאו שתי מכוניות זו לצד זו. 

כשישה-שבעה טורים כאלו יצרו מלבן שכלל מבנה צרכנייה שחוסם את המשך המעבר למלבן הבא. 
בפועל התכנון היה מנותק מן המציאות. השבילים הצרים לא נסללו ואי אפשר היה לנסוע אל הבתים בשום צורה 

משום הטביעה בחול.
ועד תכנון השכונה נרתם מיד לסלול כבישים בכדי לאפשר גישה לבתים. ברוב “שטחי הניתוק” בין המלבנים נסללו 

כבישים וכך נהיה רצף כבישים בכל האזור. עד היום בחלקים נידחים של הקריה קיימים מקומות לא סלולים זכר 
לתכנונו של קליין.

בינוי ודרכים 1949
רכבת 1949
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מתוך בחינה תקופתית של האזור ניתן לראות את ההתפתחות הליניארית של ההתיישבות.
עד להקמת המדינה ניתן להבחין ב-4 תקופות בהתפתחותה:

1. 1933-1935: קצב בנייה מהיר וכניסת ארגונים א’, ב’, ג, ד’, אשר בונים לעצמם את בתיהם. 
                       בתים קטנים מוקפים בחצר גדולה.

2. 1936-1939: הואט קצב הבנייה. התיישבות בונים עצמיים, חברי ארגון ה’ פועלי רכבת 
                       ועולי גרמניה.

                       בתקופה זו החלו בפיתוח אזור הדיונות שממערב לפסי הרכבת כאשר עבודות 
                       אלו נפסקו עקב פרוץ מלה”ע ה-2.

3. 1939-1945: תקופת מלה”ע ה-2. הפסקה מוחלטת של פעולות הבנייה בקריה ובמצוקת דיור חמורה.

4. 1945-1948: חידוש פעולת הבנייה בקריית חיים המערבית. בתים דו-קומתיים לארבע 
                       משפחות ואח”כ בתים של ארבע קומות שאכלסו עד ארבעים משפחות.

רכבת 1939

בינוי ודרכים 1880

בינוי ודרכים 1917
רכבת 1917

בינוי ודרכים 1939

בינוי ודרכים 1949
רכבת 1949
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אזורים מתוכננים: 
חלוקת מגרשים לבניה

מיקום מבני ציבור - 
לפי תכנון

אזורים מתוכננים:
מקבצי בניה

תוכניתו של קאופמן לכל האזור לא בוצעה בסוף, אך הוא הוזמן לתכנן את השכונה הראשונה של חברי ארגון א’. 
קאופמן תכנן את השכונה כבעלת ארבעה רחובות מקבילים שכיוונם מצפון לדרום: א’-כיום אלכסנדר זייד.

                                                                                                              ב’-כיום הראשונים. 
                                                                                                              ג’-כיום הגדוד העברי. 

                                                                                                              ד’- כיום הנוטר. 
לאחר מחלוקות רבות הוחלט ששטח המגרשים יהיה של דונם אחד. 
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תכנית קאופמן הקדישה מחשבה רבה להפיכת 
מפרץ חיפה לצומת דרכי תחבורה.

כביש חיפה – עכו, שסלילתו החלה ב- 1925, 
מיועד להיות “כביש לדוגמא” שיקשר בין חיפה 

לבירות. 
בשטח ג’ידרו תוכננו שדה תעופה ומרכז ספורט 

שיחוברו לכביש חיפה – עכו ומסילת הרכבת. 

באדמת ג’ידרו יינטעו פסי ירק ופארק שיפריד בין 
האזורים הייעודיים השונים.

בתכנית השכונה הראשונה של קאופמן משנת 
1930, ניתן לראות בברור את ארבעת הרחובות 

הראשונים להתיישבות.

תכנית מפרץ חיפה, קאופמן 1927

תכנית שכונה, קריית חיים, קאופמן 1930
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ב-1939 נוסדה “קריית חשמל” של עובדי חברת החשמל לצד קריית 
חיים ובמשך שנים אחדות שמרה על עצמאות מוניציפלית.

במהלך שנות 60- חלו שני שינויים באופי השכונה נבנו שיכונים בהם 
השתכנו בעיקר עולים חדשים ומפוני מעברת קריית חיים.

קריית חשמל, 1936-9



חלוצי התעשייה

ספטמבר
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 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

מסמך המדיניות העירונית לשימור
עיריית חיפה

יועצת ראשית:
רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

רח’ קדימה 18 חיפה 34383



אזור חלוצי התעשייה נמצא בחלקו הצפוני של מפרץ חיפה. זהו שטח מישורי 
לאורך חוף הים התיכון.

האזור משמש כיום כאזור תעשייה ומלאכה וכולל בתוכו את חוות המיכלים 
מדרום לקריית חיים, מתחם בתי הזיקוק וסדנאות הקישון – בתי המלאכה של 

הרכבת.
האזור גובל מצפון בקרית חיים וקריית שמואל, מדרום בנחל הקישון, ממזרח 

בקריית אתא וממערב הים.
 את האזור חוצה דרך היסטורית לאורך קו החוף מצפון לדרום היא דרך 

עכו-חיפה והחל מתחילת המאה ה-20 חוצה את האזור גם קו רכבת, שלוחת 
 הרכבת החיג’אזית לכיוון עכו. בנוסף עובר באזור קו צינור הנפט מעיראק 

לחיפה, שהונח ע”י הבריטים ב-1934.
תחילת ההתיישבות המודרנית באזור בסוף שנות ה-20 ותחילת שנות ה-30 

אז הוקמו סדנאות הקישון )1931(, בתי הזיקוק )1938(, חוות המיכלים ואזור 
התעשייה והמלאכה מדרום לקריית חיים.

באזור זה בא לידי ביטוי נושא התעשייה בעיר חיפה, ובעיקר תעשיית 
הכימיקלים והנפט.

על פי הרשימות הקיימות ביחידת השימור של עיריית חיפה, לא מוגדרים כיום 
מבנים ומרקמים לשימור באזור זה.

סגנונות בנייה

עיר תעשייה

תקופת המפתח 
על פי נתונים היסטוריים

מגוון ומפגש עדות, דתות עיר המאה ה-20צומת דרכיםתמות כלל עירוניות
וקבוצות

טופוגרפיה ונוף

תעשייה
רכבת

נמל
שיכוני עובדים )באזור בתי הזיקוק(
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המתחמים באזור על פי תוכנית המתאר

חתך טופוגרפי מייצג

תעשייה ומלאכה

מרחבי חיפוש מוסדיים

2.2
5

סדנאות הקישון
בתי הזיקוק

2.2
5

בתי הזיקוק
חלוצי התעשייה

סגנון בנייה דומיננטי: סגנונות בנייה קיימים
מבני ציבור בהשפעה אירופית

אקלקטי

אין 

שימושי קרקע עיקריים תמות אזוריות

בינלאומי

הערות:

תוכן עניינים:

מפת בינוי ודרכים 1880...................................................................ע”מ 1. 
מפת בינוי ודרכים 1919...................................................................ע”מ 2.
מפת בינוי ודרכים 1939...................................................................ע”מ 3.
מפת סופרפוזיציה של כל התקופות.....................................................ע”מ 5.

חלוצי התעשייה

מפת אזורי מורשת ורגישות מפת המתחמים על פי תכנית המתאר

צירים היסטוריים
מרחב חיפוש מוסדי

מרחב שימור מרקמי
מרחב נוף תרבות

אזור מורשת בעל רגישות גבוהה
אזור מורשת בעל רגישות נמוכה

אזור מורשת בעל רגישות נמוכה מאוד

אזור מורשת בעל רגישות גבוהה מאוד

3.3 חלוצי התעשייה
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בינוי ודרכים 1880

בשנת 1880 נראה האזור ריק לחלוטין, למעט מספר דרכים החוצות אותו: הדרך הראשית מחיפה לעכו לאורך 
קו החוף ושתי דרכים רוחביות וצדדיות המחברות בין הדרך מחיפה לעכו לדרך מעכו לנצרת. בינוי ודרכים 1880

בינוי ודרכים ספטמברחלוצי התעשייה
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

1
3.3



סקר תקופתי

1:20,000
בינוי ודרכים  התפתחות
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בינוי ודרכים 1919

ספטמבר
2011

חלוצי התעשייה  סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

2
3.3

במפת 1919 ניתן לראות את הדרכים שהיו קיימות כבר ב-1880 כשאליהן נוסף קו רכבת החוצה את האזור 
מצפון לדרום. זוהי שלוחה של רכבת העמק שנסללה ב-1911 מתחנת בלד א-שייח )תל חנן כיום( לכיוון עכו. 

קו זה חצה את האזור ופעל עד מלחמת עולם הראשונה. ב-1919 הבריטים חידשו את הקו הזה ובהמשך חיברו 
אותו ישירות לתחנת חיפה מזרח.

בינוי ודרכים 1919
רכבת 1919



סקר תקופתי

1:20,000
 התפתחות
היסטורית

בינוי ודרכים

בינוי ודרכים 1939

במפת 1939 ניתן לראות את התפתחותו של האיזור בשנות ה-30: סדנאות הקישון שהוקמו ב-1931, קו צינור 
הנפט שהנחתו הושלמה ב-1934, בתי הזיקוק ושלוחת הרכבת המובילה אליהם )1938( ותחילתו של אזור 

המלאכה מדרום לקריית חיים. מצפון לאזור ניתן לראות את תחילת התפתחותה של קריית חיים.
הערה: למרות שידוע לנו כי בתי הזיקוק כבר היו קיימים בחלקם בתקופה זו הם אינם מופיעים במפת 1939, 

כנראה מסיבות ביטחוניות. בכדי להבין את התפתחותם הפיזית של בתי הזיקוק יהיה צורך להשיג תוכניות ומפות 
מפורטות יותר.

בינוי ודרכים 1939
רכבת 1939

ספטמברחלוצי התעשייה
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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סקר תקופתי

בתצלום אוויר משנת 1945 ניתן לראות את בתי הזיקוק.

1:20,000
בינוי ודרכים  התפתחות

היסטורית
ספטמבר

2011
חלוצי התעשייה  סקר הסטורי-פיזי

של העיר חיפה
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תצ”א משנת 1945
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סופרפוזיציה של כל התקופות

1:20,000
 התפתחות
היסטורית

בינוי ודרכים ספטמברחלוצי התעשייה
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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סקר תקופתי

5
3.3

בינוי ודרכים 1919בינוי ודרכים 1880

בינוי ודרכים 1939

רכבת 1919

רכבת 1939

ממפת הסופרפוזיציה של התקופות ניתן לראות שתחילת התפתחותו של האיזור היא 
בשנות ה-30.



לב המפרץ

ספטמבר
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

מסמך המדיניות העירונית לשימור
עיריית חיפה

יועצת ראשית:
רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

רח’ קדימה 18 חיפה 34383



אזור לב המפרץ נמצא במרכזו של מפרץ חיפה וכולל בתוכו את נמל הקישון, 
שדה התעופה של חיפה ואזור המלאכה והתעשייה הצמוד למחלף הקריות 

)הצ’ק פוסט(.
זהו שטח מישורי שבמרכזו נמצא שפך נחל הקישון לים התיכון. בעבר, לפני 

הסדרת תוואי הקישון, היה האזור ביצתי ברובו.
־דדובר באזור תעשייתי שעיקר התפתחותו עם הקמתו ובנייתו של נמל הקי

שון לאחר קום המדינה, בשנות ה-50 וה-60.
את האזור חצתה דרך היסטורית, היא דרך חיפה עכו, לאורך קו החוף, והחל 

מתחילת המאה ה-20 שלוחת הרכבת החיג’אזית לכיוון העיר עכו.

על פי הרשימות הקיימות כיום ביחידת השימור של עיריית חיפה, לא מוגדרים 
מבנים ומרקמים לשימור באזור זה.

תקופת המפתח 
על פי נתונים היסטוריים

מגוון ומפגש עדות, דתות עיר המאה ה-20צומת דרכיםעיר תעשייהתמות כלל עירוניות
וקבוצות

טופוגרפיה ונוף

תעשייה
רכבת

נמל

1970           1960           1950           1940           1930           1920           1910           1900           1890           1880

המתחמים באזור על פי תוכנית המתאר

חתך טופוגרפי מייצג

תעשייה ומלאכה

לב המפרץ

מרחבי חיפוש מוסדיים

צהל: בית הספר הטכני1.6

סגנונות בנייה
סגנון בנייה דומיננטי: סגנונות בנייה קיימים

לא רלוונטילא רלוונטי

שימושי קרקע עיקריים תמות אזוריות

תוכן עניינים:

מפת בינוי ודרכים 1919..............................................................ע”מ 1.

מפת בינוי ודרכים 1939..............................................................ע”מ 2.

הערות:

1.6

מפת אזורי מורשת ורגישות מפת המתחמים על פי תכנית המתאר

צירים היסטוריים
מרחב חיפוש מוסדי

מרחב שימור מרקמי
מרחב נוף תרבות

אזור מורשת בעל רגישות 
גבוהה

אזור מורשת בעל רגישות 
נמוכה

אזור מורשת בעל רגישות 
נמוכה מאוד

 אזור מורשת בעל רגישות 
גבוהה מאוד

3.4 לב המפרץ



סקר תקופתי
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בינוי ודרכים

בינוי ודרכים 1919

עד 1911, אז נסלל קו הרכבת מתחנת בלד א-שייח )תל חנן כיום( לכיוון עכו, היה האזור ביצתי ושומם לחלוטין. 
במפת 1919 אנו רואים את קו הרכבת ואת הדרך ההיסטורית שעברה לאורך החוף מחיפה לעכו. בינוי ודרכים 1919

רכבת 1919

ספטמברלב המפרץ
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

1
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ים ונחלים 



סקר תקופתי
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בינוי ודרכים 1939

ספטמבר
2011

לב המפרץ  סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

במפת 1939 ניתן לראות שעל אף התוכניות הנרחבות לפיתוח האזור )מסומנות בקו מקווקו( בפועל לא בוצעה 
כמעט בניה באזור, למעט הנחת קו צינור הנפט ב-1934 ותוואי הרכבת לעכו ששונה ע”י הבריטים בשנות ה-30 

כך שיוביל ישירות לתחנת חיפה מזרח )ולא לתחנת בלד א-שייח(. 
עוד ניתן לראות במפה את שדה התעופה של חיפה, שדה התעופה הבינלאומי הראשון בישראל, שנבנה ע”י 

הבריטים ב-1934 ע”מ לשרת את צורכי הצבא הבריטי ואת חברת הנפט המשותפת לעיראק ולבריטניה.
עיקר התפתחותו של האזור הייתה בשנות ה-50 וה-60 עם הקמתו והתרחבותו של נמל הקישון, אך בשל מחסור 

במפה המתארת את האזור בתקופה זו, לא ניתן להדגים זאת בצורה גרפית.

2
3.4

בינוי ודרכים 1939
רכבת 1939

דרכים מתוכננות

ים ונחלים 



חוף שמן

ספטמבר
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

מסמך המדיניות העירונית לשימור
עיריית חיפה

יועצת ראשית:
רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור
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סגנונות בנייה

תקופת המפתח 
על פי נתונים היסטוריים

מגוון ומפגש עדות, דתות עיר המאה ה-20צומת דרכיםעיר תעשייהתמות כלל עירוניות
וקבוצות

טופוגרפיה ונוף

תעשייה
רכבת
נמל 

התיישבות קדומה

1970           1960           1950           1940           1930           1920           1910           1900           1890           1880

המתחמים באזור על פי תוכנית המתאר

חתך טופוגרפי מייצג

תעשייה ומלאכה

חוף שמןמרחבי חיפוש מוסדיים

3.1
6
7
8
9

10
11

מתחם תחנת הכוח 
בית חרושת שמן 

הקרנטינה-משרד החקלאות
מתחם מקורות
מתחם תנובה
מתחם סוקוני

מתחם של חברת פז
בסיס צה”ל בחוף שמן

מונומנטים באזור

בניין המשרדים “בניין רוטנברג” 9

שימושי קרקע עיקריים תמות אזוריות

סגנון בנייה דומיננטי: סגנונות בנייה קיימים
מבני ציבור בהשפעה אירופית

בינלאומי
לא רלוונטי אקלקטי

הערות:

3.1

10

6

8

7
9

11

חוף שמן נמצא בפינה הדרומית ביותר של מפרץ חיפה. זהו אזור מישורי בעל צורה 
משולשת. מצפון האזור גובל בים ובחלקו הצפון-מערבי בשטח המיובש של הנמל 

ומזח הרכבת, ממערב גובל האזור במסילת הרכבת לכיוון דרום-מזרח וממזרח באזור 
לב המפרץ, בנמל הקישון ובפארק הקישון.

האזור היווה את נקודת מוצאו של נחל הקישון לים ומהווה נקודת תצפית מצוינת 
לעבר רכס הכרמל הגולש לים ולעבר העיר חיפה שלכיוון מערב.

האזור הוא אזור חולי ובעבר, עד להסדרתו של תוואי נחל הקישון לים, היה ביצתי 
בחלקו. האזור משמש רובו ככולו כאזור תעשייה והוא מהווה את ערש התפתחותה 

של התעשייה בחיפה.

מפת המתחמים על פי תכנית המתאר
צירים היסטוריים

מרחב חיפוש מוסדי
מרחב שימור מרקמי

מרחב נוף תרבות

תוכן עניינים:
מפת מצב קיים בתחום השימור..........................................................ע”מ 1.
מפת בינוי ודרכים 1919...................................................................ע”מ 2.
מפת בינוי ודרכים 1929...................................................................ע”מ 3.
מפת בינוי ודרכים 1939...................................................................ע”מ 4.
מפת בינוי ודרכים 1950/60..............................................................ע”מ 5.
מפת סופרפוזיציה של כל התקופות.....................................................ע”מ 6.
מפת דרכים היסטוריות.....................................................................ע”מ 7.

 מפת תעשייה בכל התקופות..............................................................ע”מ 8. 
מפת תעשייה ב 1929......................................................................ע”מ 9.
מפת תעשייה ב 1939....................................................................ע”מ 10.

מפת אזורי מורשת ורגישות

אזור מורשת בעל רגישות 
גבוהה

אזור מורשת בעל רגישות 
נמוכה

אזור מורשת בעל רגישות 
נמוכה מאוד

 אזור מורשת בעל רגישות 
גבוהה מאוד

3.5 חוף שמן



מפת מצב קיים בתחום השימור
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חו

באזור מוגדרים כיום מספר מבנים לשימור ברשימת השימור העירונית של יחידת השימור בעיריית חיפה. 
המבנים נמצאים במתחם מפעל שמן, המפעל הותיק ביותר באזור, שהוקם ב-1906 ובמתחם תחנת הכח 

חיפה א’ שבבנייתה הוחל ב-1935. באוקטובר 2008 נערך סקר מתחמי למתחם תחנת חיפה א’ כחלק 
ממסמכי תמ”א 10/א/4.

ספטמברחוף שמן
2011

 סקר הסטורי-פיזי
1:10,000של העיר חיפה
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אזור עם תב”ע לשימור 

מבנים לשימור

מרקמים לשימור



סקר תקופתי

בינוי ודרכים
1:10,000
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בינוי ודרכים 1919

ספטמבר
2011

חוף שמן  סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

2
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באזור הייתה התיישבות קדומה, עיר נמל ומסחר עתיקה על נחל הקישון, מתקופת הברונזה המאוחרת עד 
התקופה ההלניסטית-רומאית )1,500 לפנה”ס עד 37 לפנה”ס(. 

במפת 1880 מופיעה עיר זאת כאתר ארכיאולוגי - תל אבו-הואם.
בעידן המודרני, עד תחילת המאה ה-20, היה האזור ריק לחלוטין, למעט שתי דרכים שעברו לאורך גבולותיו של 
האזור: הדרך צפונה לכיוון עכו, לאורך קו החוף והדרך לכיוון דרום-מזרח, לכיוון עמק יזרעאל ונצרת, לאורך גבולו 

הדרום-מזרחי של האזור.
המנוע העיקרי להתפתחותו של אזור חוף שמן היה סלילתה של שלוחת הרכבת החיג’אזית לחיפה. שלוחה זו, 

שהובילה מחיפה דרך עמק יזרעאל ועד לדרעה )שם התחברה לקו המסילה הראשי(, נקראה בשם רכבת העמק 
והייתה לקו הרכבת הראשון בחיפה, אשר נפתח באופן רשמי ב-1905. קו הרכבת הגיע עד לחוף הים ובקצהו 

 נבנה מזח מסילת הברזל. מכאן ואילך התפתח אזור חוף שמן כאזור תעשייה צמוד לתחנת הרכבת חיפה 
)כיום חיפה-מזרח( וכעורף נמל. 

במפת 1919 שני מבנים גדולים בולטים באזור: האחד הוא ביח”ר שמן/עתיד שבבנייתו הוחל ב-1906 והשני 
הוא בית המטבחיים העירוני )מבנה שכבר לא קיים היום(.

ביח”ר שמן נוסד ב-1906 למיצוי שמן מגפת ולייצור סבון. ב-1909 נבנה לידו ביח”ר “עתיד” למכונאות. בביח”ר 
זה ייצרו: ציוד לטחנות קמח, מכבשי ברזל לבתי בד ומכונות חקלאיות שונות.

בשאר האזור פזורים מבנים בודדים וקיים אזור, צמוד למסילת הברזל, ובו מסומן פרדס.

בינוי ודרכים 1919

רכבת 1919

ים ונחלים 
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בינוי ודרכים  התפתחות
היסטורית

בינוי ודרכים 1929
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בין 1919 ל-1929 לא חלה התפתחות גדולה באזור. מפעל שמן התרחב ונסללה שלוחה של הרכבת מתחנת 
חיפה ועד אליו, ממזרח לו נוספה קרנטינה ועוד קרנטינה נוספת במרכז האזור.  בינוי ודרכים 1929

רכבת 1929

ים ונחלים 
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בינוי ודרכים 1939

בינוי ודרכים  התפתחות
היסטורית
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בשנות ה-30 ממשיך האזור להתפתח ולקבל את אופיו התעשייתי: בשנת 1934 מונח קו צינור הנפט, אשר 
חוצה אזור זה ממזרח למערב, לכיוון הנמל. בשנת 1935 מוקמת על שפת הים תחנת הכוח חיפה א’, תחנת 

הכוח השניה בחיפה )הראשונה הוקמה ב-1925, ראו חוברת זו אזור נווה שאנן יזרעאליה(. זאת הייתה תחנת 
הכוח הקיטורית הראשונה בישראל ושימשה לתשתית אנרגטית עבור התעשייה הכבדה והתעשייה הכימית, 

כולל בתי הזיקוק, שהוקמה במפרץ חיפה. אל תחנת הכוח נסללה מסילת רכבת, ולאורכה ניתן לראות את מבני 
חברת של לדלק חברת סוקוני לשמן. 

בינוי ודרכים 1939

רכבת 1939

ים ונחלים 
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בינוי ודרכים 1950/60

בינוי ודרכים  התפתחות
היסטורית

ספטמברחוף שמן
2011
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בשנות ה-50 וה-60 האזור ממשיך להתמלא ולשמש כאזור תעשייה, כשממזרח לו הולך ומוקם 
נמל הקישון. בינוי ודרכים 1950/60

רכבת 1950/60

ים ונחלים 
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סופרפוזיציה של התקופות

1:10,000
סופרפוזיציה

של כל התקופות
ספטמבר

2011
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של העיר חיפה

מן
ש

ף 
חו

6
3.5

במפת כל התקופות ביחד ניתן לראות כי שנות ה-30 היו שנים עם התפתחות 
מואצת באזור. 

במהלך השנים, מבני תעשייה ננטשו ושינו את ייעודם וקיים מספר רב של 
מבנים ומתחמים באזור שלא ברור אם נותר מהם משהו כיום.

בינוי ודרכים 1880

בינוי ודרכים 1919

רכבת 1919

בינוי ודרכים 1929

רכבת 1929

בינוי ודרכים 1939

רכבת 1939

בינוי ודרכים 1949

רכבת 1949

בינוי ודרכים 1950/60

רכבת 1950/60

ים ונחלים 



סקר תמתי

1:10,000

דרכים היסטוריות ורכבת

דרכים היסטוריות
ורכבת

לאורך גבולות האזור עוברות שתי דרכים היסטוריות ראשיות המחברות את חיפה לכיוון צפון ולכיוון מזרח:
לאורך הגבול הדרום-מערבי של האזור עוברת הדרך לכיוון נצרת, ובאותו תוואי קו הרכבת החיג’אזית מחיפה 

לדרעה, לאורך קו החוף עברה הדרך מחיפה לכיוון עכו.
בתוך האזור עצמו קיימות מספר דרכים מקומיות, וכן שלוחות של הרכבת לכיוון המפעלים השונים.

ספטמברחוף שמן
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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דרכים היסטוריות

רכבת
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תעשייה כל התקופות

תעשייה כל התקופות
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המפה מדגימה את המפעלים ומבני התעשייה ההיסטוריים העיקריים בחוף שמן. 
חוף שמן היווה מקום אידיאלי לתעשיה בשל קרבתו לדרכים הראשיות מחוץ לחיפה, לתחנת הרכבת ולנמל. 

במקום התפתחו מפעלים ומחסנים הקשורים לתעשיית הנפט והשמנים לצד מחסני מזון מהם הועברה הסחורה 
באמצעות הרכבת. המפעלים הללו נבנו כמתחמים סגורים בהם מספר מבנים ומתקנים. בחלק מהמקרים נסללו 

שלוחות רכבת לתוך המפעלים בכדי להקל על שינוע הסחורה.  

תעשייה

8
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רכבת
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תעשייה ב- 1929

תעשייה ב- 1929 ספטמברחוף שמן
2011

 סקר הסטורי-פיזי
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המפה מראה את מבני התעשייה באזור ב-1929, על רקע הבינוי הכללי של העיר. מפעל שמן שנבנה על חוף 
הים בכדי להקל על שינוע המכונות שהובאו לצורך הקמתו באמצעות אוניות והקרנטינות, שהיו אזורי הסגר 

לסחורות שהובאו באמצעות הנמל, הם שני המתחמים היחידים הקיימים באזור.

9
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תעשייה 1929
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תעשייה ב- 1939

ההשוואה בין מפת 1929 למפת 1939 מדגימה את ההתפתחות המשמעותית שעבר האזור בתקופה זו. קו 
צינור הנפט הונח, הוקמו זה לצד זה מפעלי שמן ודלק וכן נבנו מחסנים ומפעלי מזון שעשו שימוש ברכבת. 
גם בתי מלאכה קטנים יותר כגון נגריות או סדנאות מתכת נבנו באזור, בעיקר בחלקו הדרום-מערבי, קרוב 

לתחנת הרכבת. 

תעשייה 1939

ספטמבר
2011
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תעשייה ב- 1939
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נמל חיפה

ספטמבר
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

מסמך המדיניות העירונית לשימור
עיריית חיפה

יועצת ראשית:
רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

רח’ קדימה 18 חיפה 34383



מרחבי השימור המרקמי
 

נמל חיפה

תקופת המפתח 
על פי נתונים היסטוריים
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הערות:

מפת אזורי מורשת ורגישות מפת המתחמים על פי תכנית המתאר

המתחמים באזור על פי תוכנית המתאר

אזור נמל חיפה נמצא רובו ככולו על קטע מהים שיובש בשנת 1931 ע”י 
הבריטים.

כיום נמצא האזור כולו ברשות נמל חיפה ומשמש את מסוף הנוסעים, מסוף 
המכולות, מעגן הדלק וממגורות דגון. האזור הוא מישורי ושוכן למרגלותיו 

הצפוניים של הכרמל.

על פי הרשימות הקיימות ביחידת השימור של עיריית חיפה, כיום לא מוגדרים 
מבנים ומרקמים לשימור באזור זה.

צירים היסטוריים
מרחב חיפוש מוסדי

מרחב שימור מרקמי
מרחב נוף תרבות

אזור מורשת בעל רגישות גבוהה
אזור מורשת בעל רגישות נמוכה

אזור מורשת בעל רגישות נמוכה מאוד

אזור מורשת בעל רגישות גבוהה מאוד

3.6 נמל חיפה
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נמל חיפה  סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

חיפה היתה עיר נמל מאז ראשית תולדותיה. עוד בתקופות קדומות היו בשטחה נמלים קטנים ששימשו לצורכי צבא, דיג ומסחר. 
בשנת 104 לפנה”ס נזכר נמל חיפה, שהיה אז נמל שקמונה, לראשונה בהיסטוריה, כאשר המלך תלמי לטירוס הגיע אליו מקפריסין כדי להילחם 

באלכסנדר ינאי. ואולם, עד התקופה הצלבנית היה נמלה קטן וחסר חשיבות.
עם כבוש הצלבנים את חיפה בשנת 1100, הפך המקום לעיר משגשגת וחשובה, אשר שימשה גם נמל ראשי לטבריה, בירת הגליל. 

בתקופת הממלוכים ירד המקום לדרגת כפר קטן ומוזנח, אך הסחר הימי הוסיף להתקיים בו. במהלך המאה השמונה עשרה קנתה לה חיפה שם של 
קן שודדי ים.

במשך אלפיים שנה שימשה עכו נמל ראשי לאזור כולו. אלא שבמרוצת הדורות נסתם נמל עכו בסחף.  במקביל גדלו מימדיהן של הספינות, אשר יכלו 
לעגון רק במים עמוקים. ליד חיפה היו מי המפרץ עמוקים מספיק והר הכרמל שימש מגן לספינות העוגנות בפני סופות דרום מערביות חזקות. באופן 
טבעי, עם הקמתה של חיפה אל-ג’דידה, על ידי דאהר אל-עומר ב-1761, יותר ויותר ספינות פנו למעגן הבטוח בחיפה. הדבר חייב מתן שרותי עזר 
מסוימים לאניות, כגון מזח קצר וכן בית מכס חדש ואלה אכן הוקמו בעיירה החדשה. עד התקופה העות’מנית כבר היה נמל חיפה שלישי בחשיבותו 

לנמלי יפו ועכו.
בנימין זאב הרצל, בספרו “אלטנוילנד”, תיאר את חיפה כעיר הנמל הראשית של ארץ ישראל, אבל רק בתקופת המנדט הבריטי הוחלט להקים בחיפה 

 נמל מודרני. ב-1922 ערך המהנדס הבריטי סר פרדריק פלאמר, סקר חופים ארצי ומצא את מפרץ חיפה כאתר האידיאלי לנמל מים עמוקים. 
בשנת 1925 אישרו שלטונות המנדט את התוכנית אותה הגיש; ההכנות לבנייה החלו ב-1929 והבנייה עצמה החלה ב-1931. לצורך הבנייה נפתחה 

מחצבה בעתלית, וממנה הובאו האבנים לבניית שובר הגלים והרציפים. באותה עת, קו החוף עבר בין רחוב יפו לדרך העצמאות של היום. השטח 
שמצפון-מזרח לו יובש בחול שנשאב מקרקעית הים לצורך העמקת הנמל, ובשטח זה נמצאים כיום דרך העצמאות, תחנת הרכבת חיפה מרכז, 

המרכז המסחרי, רחוב הנמל וכיכר פלומר )הקרויה ע”ש הנציב העליון שבזמנו הוחל בבניית הנמל(. לאורכו עובר כביש ראשי ומסילת הברזל, וסביבו 
נבנו מתקני אחסון, תעשייה, תובלה ומספנות. 

הנמל נפתח ב-1933 ועודד את צמיחתה המהירה של חיפה כמוקד של פעילות בינלאומית, תעשייה ומסחר. בתקופת הבריטים נחשב הנמל לאחד 
החשובים במזרח התיכון וקישר בין הים התיכון לנכסי האימפריה הבריטית במזרח התיכון ובאסיה, ביניהם קו צינור הנפט מעיראק.

עם קום המדינה נסגרו דרכי המסחר היבשתיות ונמל חיפה הפך לשער הכניסה הראשי לישראל, דרכו עברו המטענים החיוניים לבניין המדינה. אז 
גם הוחל בהקמתו של נמל הקישון בשפך נחל הקישון, לצורכי תחנת החשמל, מספנות ישראל ומסוף הכימיקלים והנמל שנבנה ע”י הבריטים שירת 

בעיקר את תנועת הנוסעים מחיפה ואליה.

נמל חיפה בשנות ה-20 )מתוך האוסף של משה בן-דוד ז”ל, באדיבות ביתמונה(

נמל חיפה כיום )צילום: רוני שיצר(
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במפת 1880 רובו של השטח עדיין מכוסה בים. 
בקצהו המזרחי ניתן לראות את הדרך המובילה צפונה מחיפה לעכו. 

לאורך האזור , אך מחוצה לו, ניתן לראות את “חיפה אל ג’דידה”, העיר חיפה ב-1880, וממערב 
לה את המושבה הגרמנית. 

בקצה הצפון מערבי של האזור נמצא קטע של חיפה אל-עתיקה, שרידי העיר העתיקה של חיפה 
שנהרסה ע”י דאהר אל-עומר ב-1761.

בינוי ודרכים 1880

ספטמברנמל חיפה
2011

 סקר הסטורי-פיזי
בינוי ודרכיםשל העיר חיפה
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בינוי ודרכים 1880

ים ונחלים 
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בינוי ודרכים 1919
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במפת 1919 רובו של השטח עדיין מכוסה בים. 
בקצה המזרחי ניתן לראות את מזח הרכבת החיג’אזית שנבנה ב-1905, אליו מתחבר קו הרכבת החיג’אזית 

מדרעא לחיפה. 
בנוסף ניתן לראות את קו הרכבת הבריטי שנסלל ב-1918 במהלך הכיבוש של ארץ ישראל מידי הטורקים. קו 

רכבת זה מוביל דרומה ללוד ועד לקנטרה שבמצרים. 
מדרום-מערב לאזור ניתן לראות את התפשטותה של העיר חיפה בשנים אלה אל מחוץ לגבולות חיפה אל 

ג’דידה.

בינוי ודרכים 1919

רכבת 1919

ים ונחלים



סקר תקופתי
בינוי ודרכים 1929

 התפתחות
היסטורית

בינוי ודרכים ספטמברנמל חיפה
2011

 סקר הסטורי-פיזי
1:15,000של העיר חיפה

פה
חי

ל 
נמ

4
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מבחינת האזור לא חל שינוי משמעותי בין 1919 ל-1929, והאזור עדיין ברובו מכוסה ים.
מבחינת הסביבה, אפשר לראות את המשך התרחבותה והתפשטותה של העיר חיפה.

בינוי ודרכים 1929
רכבת 1929

ים ונחלים 



סקר תקופתי
בינוי ודרכים 1939

בינוי ודרכים  התפתחות
היסטורית

ספטמבר
2011

נמל חיפה  סקר הסטורי-פיזי
1:15,000של העיר חיפה
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חי

ל 
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בשנת 1931 החלו הבריטים בייבוש הקרקע באזור ובבניית שוברי הגלים והרציפים כחלק מבנייתו של נמל 
חיפה. השטח יובש באמצעות חול שנשאב מקרקעית הים לצורך העמקת הנמל, ועל השטח הזה נמצאים 

כיום דרך העצמאות )מופיעה במפת 1939 בשם “דרך המלכים” – “Kingsway”(, תחנת רכבת חיפה מרכז 
)נבנתה ב-1937(, המרכז המסחרי החדש, רחוב הנמל וכיכר פלומר. באזור הנמל עובר כביש ראשי ומסילת 

הברזל ולאורכם נבנו מתקני אחסון, תעשייה, תובלה ומספנות. 
הנמל, אשר נפתח ב-1933, עודד את צמיחתה המהירה של חיפה כמוקד של פעילות בינלאומית, תעשייה 

ומסחר, כפי שניתן לראות בהתפתחות העיר במפה. עוד ניתן לראות במפה את קו צינור הנפט שמגיע לנמל 
מכיוון מזרח.

בינוי ודרכים 1939

רכבת 1939

ים ונחלים



סקר תקופתי
בינוי ודרכים 1950/60

ספטמבר
2010

 התפתחות
היסטורית

בינוי ודרכים ספטמברנמל חיפה
2011

 סקר הסטורי-פיזי
1:15,000של העיר חיפה

פה
חי

ל 
נמ

6
3.6

בשנות ה-50 וה-60 המשיך הנמל לפעול ולהתרחב, אך בהדרגה, עם הקמתו של נמל הקישון ועד לימינו, הפך 
בעיקר לשמש כנמל נוסעים, עבור ספינות שייט השטות ברחבי הים התיכון.

בינוי ודרכים 1950/60

רכבת 1950/60

ים ונחלים 



סקר תקופתי
סופרפוזיציה של כל התקופות

 התפתחות
היסטורית

ספטמבר
2011

נמל חיפה  סקר הסטורי-פיזי
בינוי ודרכיםשל העיר חיפה

1:15,000
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במפת הסופרפוזיציה של התקופות ניתן לראות ששנות ה-30 וה-40 הן 
שנות השיא בהתפתחותו של אזור הנמל.

בינוי ודרכים 1939

רכבת 1939

בינוי ודרכים 1949

רכבת 1949

בינוי ודרכים 1950/60

רכבת 1950/60

בינוי ודרכים 1880

בינוי ודרכים 1919

רכבת 1919

בינוי ודרכים 1929

רכבת 1929

ים ונחלים



עיר תחתית

ספטמבר
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

מסמך המדיניות העירונית לשימור
עיריית חיפה

יועצת ראשית:
רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

רח’ קדימה 18 חיפה 34383



תקופת המפתח 
על פי נתונים היסטוריים

מגוון ומפגש עדות, דתות עיר המאה ה-20צומת דרכיםעיר תעשייהתמות כלל עירוניות
וקבוצות

טופוגרפיה ונוף

1970           1960           1950           1940           1930           1920           1910           1900           1890           1880

המתחמים באזור על פי תוכנית המתאר

חתך טופוגרפי מייצג

מסחר ומלאכה
מבני ציבור

מגורים
עירוב שימושים

עיר תחתית

צומת דרכים ומרכז עירוני
אזור מסחר ושווקים היסטוריים

אזור מבני ציבור מוסדיים )עירוניים וארציים(
ריבוי מבני דת ואכסניות צליינים

רכבת
נמל

אזורים מתוכננים
תעשייה ומלאכה

מגוון ומפגש 
שבילי מדרגות וצירי קשר אנכיים

עדות להיסטוריה ולהתפתחות 
הפיזית של העיר

העיר התחתית שבתוך החומות
מחוץ לחומות, ואדי סאליב וואדי ניסנאס

סגנונות בנייה
סגנון בנייה דומיננטי: סגנונות בנייה קיימים

אין מודרני מאוחר אקלקטי
בינלאומי

מבני ציבור בהשפעה אירופאית
ערבי עירוני

שימושי קרקע עיקריים תמות אזוריות
ריבוי בתי מלון

אזור שעבר הרס מתוכנן ומכוון

אזור העיר התחתית של חיפה כולל בתוכו את העיר העתיקה: “חיפה אל ג’דידה”, 
האזורים ממזרח וממערב לעיר העתיקה לאורך רחוב יפו, האזור המיובש ובו דרך 

העצמאות ופרויקט הולידיי וכמו כן את ואדי ניסנס במערב וואדי סאליב במזרח. 
גבולות האזור הם הים התיכון מצפון, המושבה הגרמנית ושכונת עבאס ממערב, 

שכונת הדר הכרמל מדרום וארד אל-יהוד וחליסה במזרח. 
האזור הוא רצועה מישורית צרה וארוכה לאורך החוף, למעט הואדיות בשני צידיו 

המטפסים במעלה ההר. האזור מהווה צומת דרכים לשלושה צירים היסטוריים: 
מחיפה דרומה לכיוון יפו, מחיפה מזרחה וצפונה לכיוון עכו ונצרת ומהעיר התחתית 

במעלה ההר לכיוון הדר והכרמל.
התפתחותו של האזור בעידן המודרני החלה ב-1761 עת הוקמה חיפה אל ג’דידה 

כעיר מוקפת חומה ע”י דאהר אל-עומר. החל מתחילת המאה העשרים התרחש 
תהליך של יציאה מהחומות והעיר התרחבה לכיוון מזרח ומערב, ודרומה במעלה 

הכרמל. 
ב-1948-9 במהלך מלחמת העצמאות נהרסה רובה של העיר התחתית שהייתה 

בתוך החומות, וכיום קיימים שרידים בודדים בלבד בחלק זה של האזור.
אזור העיר התחתית הוא אחד האזורים הוותיקים והמגוונים ביותר בחיפה. קיימות 
באזור עדויות לכל אחת מהתקופות המשמעותיות בהתפתחותה של חיפה וקיים בו 

ריבוי של תמות עירוניות ואזוריות.
כיום, כמו גם בעבר, משמש האזור למגוון של שימושים: מגורים, מסחר, מלאכה 
זעירה, מבני ציבור בילוי ופנאי. בעבר היווה האזור מרכזה העירוני החי והתוסס 

של חיפה אך כיום הוא מהווה בעיקר מרכז של מבני הציבור האזוריים והעירוניים 
תוכן עניינים:השוכנים בו. 

מפת מצב קיים בתחום השימור.......................................................ע”מ 1.
מפת בינוי ודרכים 1880.................................................................ע”מ 2. 
מפת בינוי ודרכים 1919.................................................................ע”מ 3.
מפת בינוי ודרכים 1929.................................................................ע”מ 4.
מפת בינוי ודרכים 1939.................................................................ע”מ 5.
מפת בינוי ודרכים 1949.................................................................ע”מ 6.
מפת בינוי ודרכים 1950/60...................................................................ע”מ 7.
מפת סופרפוזיציה של כל התקופות..................................................ע”מ 8.
מפת מרכז שלטוני ב- 1929..................................................................ע”מ 9.
מפת מבני דת ובתי קברות...........................................................ע”מ 10.
מפת דרכים היסטוריות.................................................................ע”מ 11.
מפת שווקים..............................................................................ע”מ 12.
מפת אזורים מתוכננים.................................................................ע”מ 13.
מפת תעשייה.............................................................................ע”מ 14.

הערות:

)ד1( העיר התחתית שבתוך החומות - 
קרית הממשלה

)ד2( העיר התחתית מחוץ לחומות לאורך רחוב יפו
)ד3( עיר תחתית מזרחית לאורך מסילת הרכבת

)ד4( קמפוס הנמל

מרחבי השימור המרקמי
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עיר תחתית +
קריית הממשלה

ואדי ניסנס
ואדי סאליב

חלוקה לתת מתחמים

מונומנטים באזור

תחנת רכבת חיפה מזרח

מגדל השעון ומסגד הג’ריינה
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תחנת חיפה מזרח
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מרחבי חיפוש מוסדיים

מפת המתחמים על פי תכנית המתאר
צירים היסטוריים

מרחב חיפוש מוסדי
מרחב שימור מרקמי

מרחב נוף תרבות

מפת אזורי מורשת ורגישות

אזור מורשת בעל רגישות גבוהה
אזור מורשת בעל רגישות נמוכה

אזור מורשת בעל רגישות נמוכה מאוד

אזור מורשת בעל רגישות גבוהה מאוד

3.7 העיר התחתית



ספטמבר
2011 1:15,000
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מפת מצב קיים בתחום השימור

 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

עיר תחתית

אזור עם תב”ע לשימור 

מבנים לשימור

מרקמים לשימור

באזור קיים מספר רב יחסית של מבנים ומרקמים המוגדרים ברשימת השימור של עיריית חיפה.
קיימים מספר סקרים מתחמיים על שטחים קטנים יחסית כגון סקר מתחם אל-פאשה או מתחם הכרמליטים 

אך לא קיים סקר מקיף של האזור כולו.
באזור ואדי סאליב קיימות שתי תוכניות בניין עיר לשימור: 

1. שינוי לתכנית מקומית מס’ חפ/1601 - ואדי סאליב.
2. שינוי לתכנית מקומית מס’ חפ/1826 - רובע אמנים בשולי ואדי סאליב.

השטח עליו חלות התוכניות הללו מסומן בצבע אדום במפה והסבר קצר על התוכניות עצמן ניתן למצוא 
בפרק 2 ריכוז מסד הנתונים הקיים.

1
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סקר תקופתי

ספטמבר
2011

בינוי ודרכים
1:15,000

 התפתחות
היסטורית

 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

בינוי ודרכים 1880
ית
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עיר תחתית

בינוי ודרכים 1880

ים ונחלים 

במפה משנת 1880 ניתן לראות את חיפה אל ג’דידה היא חיפה החדשה, העיר מוקפת החומה אותה הקים דאהר 
אל עומר ב-1761.  מעל העיר מסומן “בורג’ אל-סאלם”, המבצר שנבנה בכדי להגן על העיר. 

נראה כי ההתיישבות בשנת 1880 היתה רובה ככולה בתוך החומות. 
ממערב לעיר היה אזור התיישבות נוסף, הוא המושבה הגרמנית שנבנתה ב-1868.

 
באזור עוברות מספר דרכים ראשיות: דרך יפו, העוברת בתוואי רחוב יפו של ימינו ויוצאת מכיכר חמרה, היא 
הכיכר שלפני השער המערבי של העיר ומובילה אל המושבה הגרמנית וממנה מערבה ודרומה ליפו. מחלקה 

המזרחי של העיר, מהשער שנקרא שער עכו, יוצאות שתי דרכים: האחת מובילה לאורך חוף הים, לכיוון חוף שמן 
ומשם לעכו, והשניה היא דרך נצרת המובילה לאורך הקישון לכיוון עמק יזרעאל ולנצרת.

דרך נוספת הנראית בבירור היא הדרך מכיכר חמרה במעלה הכרמל לכיוון ראש הכרמל, היא דרך אלנבי של ימינו.

שתי דרכים נוספות, המטפסות במעלה הכרמל, ולכן מדובר ככל הנראה בשבילים, הן השביל המטפס ועולה דרך 
חלקה המערבי של שכונת הדר הכרמל של ימינו לכיוון הכרמל ושביל נוסף המטפס ועולה באזור המזרחי של הדר 

הכרמל עד לרכס רושמייה.

קו החוף נראה בתוואי המקורי שלו, לפני ייבוש הים לצורך בניית הנמל. חומתה הצפונית של חיפה נמצאת ממש 
על קו החוף.
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סקר תקופתי
בינוי ודרכים 1919

בינוי ודרכים  התפתחות
היסטורית
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ספטמבר
2011

 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

עיר תחתית
1:15,000

ים ונחלים 

בשנת 1905 במסגרת סלילתה של הרכבת החיג’אזית, נסללה שלוחה מדרעא לכיוון חיפה, במטרה שלקו הרכבת החיג’אזית 
יהיה מוצא לים באמצעותו יועברו בין היתר חומרי הבניה להמשך סלילת הקו.

במפה מ-1919 ניתן לראות את מבנה תחנת הרכבת בחיפה )כיום חיפה-מזרח( ואת מזח הרכבת לידו עגנו האוניות והעבירו 
את מטענן לקרונות הרכבת. 

להגעתה של הרכבת לחיפה הייתה השפעה משמעותית על התפתחותה בתחילת המאה העשרים. ואכן במפת 1919 ניכר 
שחיפה יצאה מתחום חומותיה וגלשה לכיוון מערב ומזרח. כבר לא ניתן להבחין בודאות בתוואי החומות ורק לפי הבינוי 

הצפוף ניתן לזהות את אזור העיר שהיתה בתוך החומות.
באזורים הנבנים מחוץ לחומות ניתן לזהות את אדי ניסנס ממערב וואדי סאליב ממזרח. מאופי סימון אזורים אלה במפה ניכר 

שמדובר בהתיישבות צפופה, בעלת אופי של קסבה, ללא תכנון מסודר ומוכתב מראש. 
מזרחית לואדי סאליב ניתן לראות את שכונת ארד אל-יהוד, השכונה היהודית הראשונה מחוץ לחומות העיר שהוקמה 

ב-1891, כאשר האזור כולו, למעט ניצני תחילת הבניה בואדי סאליב, היה ריק. ממזרח לשכונת ארד אל-יהוד ניתן לראות 
התיישבות מפוזרת של מבנים בודדים באזור ואדי רושמיה. התיישבות זו הייתה קשורה ככל הנראה למחצבה ולמטעים 

שבאזור חוף שמן.
במקביל להתקדמותם של הבריטים במלחמת העולם השניה נסלל קו הרכבת המוביל מקנטרה שבמצרים לחיפה. קו רכבת 
זה, שלימים הפך לקו הראשי של רכבת המנדט, הגיע עד לתחנת חיפה )מזרח( ומופיע במפת 1919. קו רכבת נוסף שניתן 

לראות במפה הוא שלוחת הרכבת לכיוון המחצבה שבואדי רושמיה.
גם מחוץ לגבולות האזור ניכרת התפתחות במושבה הגרמנית, תחילת ההתיישבות בהדר ובאזור חליסה וארד אל-יהוד. 

בינוי ודרכים 1919

רכבת 1919
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סקר תקופתי

בינוי ודרכים  התפתחות
היסטורית

בינוי ודרכים 1929
ית

חת
 ת

יר
 ע

ספטמבר
2011

 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

עיר תחתית
1:15,000

ים ונחלים 

בינוי ודרכים 1929
רכבת 1929
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סקר תקופתי
בינוי ודרכים 1939

בינוי ודרכים  התפתחות
היסטורית

ית
חת

 ת
יר

 ע

ספטמבר
2011

 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

עיר תחתית
1:15,000

ים ונחלים 

בשנת 1933 נחנך נמל חיפה שנבנה ע”י הבריטים. הנמל שלצורך בנייתו יובש שטח נרחב של הים מצפון לעיר 
התחתית, הפך לגורם משמעותי בה. נסללה דרך חדשה היא דרך המלכים, נבנה פרוייקט הולידיי ונבנה המרכז 

המסחרי החדש בעיר התחתית. 
ואדי ניסנאס, ואדי סאליב, ארד אל-יהוד וחליסה ממשיכות להתפתח ולסגור את המרווחים ביניהן לכדי רצף 

מבונה אחד. מה שהיה העיר התחתית שבתוך החומות, רובע קטן וצפוף, בנוי בדלות ביחס לשכונות החדשות, 
הפך לאיזור מגורים עבור עניי העיר חיפה. כבר בשנות ה-40 היו תוכניות של הבריטים להרוס רובע זה ולסלול 

דרך רחבה.
שכונת הדר הכרמל, מפותחת מאוד בשלב זה ומתחילה להוות אלטרנטיבה ומשקל נגד לעיר התחתית כמרכזה 

של העיר. 

בינוי ודרכים 1939

רכבת 1939
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סקר תקופתי

בינוי ודרכים  התפתחות
היסטורית

ית
חת

 ת
יר

 ע

ספטמבר
2011

 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

עיר תחתית

בינוי ודרכים 1949

1:15,000

ים ונחלים 

השינוי המשמעותי ביותר בין מפת 1939 למפת 1949 הוא ההרס הגדול בעיר התחתית שבתוך החומות. 
במהלך מלחמת העצמאות ולאחריה, במסגרת מבצע מתוכנן, הרסה מדינת ישראל כמעט את כל אזור 

הקסבה, שהיה בעבר בין חומות העיר. המטרה הייתה ליצור שטח ריק במרכז העיר לצורך סלילת כביש 
חדש, הוא דרך הפל-ים ולפנות מקום לבנייה חדשה לצורכי מסחר ועסקים. המבנים המעטים ששרדו היו: 

הכנסייה היוונית קתולית ואכסנייתה, “כנסיית הכרמליטים” הישנה, מסגד אל ג’ריינה, המסגד הקטן ומספר 
מועט של מבני מגורים.

בינוי ודרכים 1949

רכבת 1949
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11 בינוי ודרכים  התפתחות
היסטורית
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 ע

ספטמבר
2011

 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

עיר תחתית

בינוי ודרכים 1950/60
סקר תקופתי

1:15,000

בינוי ודרכים 1950/60

רכבת 1950/60

ים ונחלים 

בשנות ה-50 וה-60 ניתן לראות בבירור את ה”חור” שנפער בלב העיר התחתית. לעומת זאת, בין שאר 
השכונות קיים רצף עירוני אחד.
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ית
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יר
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ספטמבר
2011

 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

עיר תחתית

סופרפוזיציה של כל התקופות

סופרפוזיציה של כל התקופות

סקר תקופתי

1:15,000

בינוי ודרכים 1939

רכבת 1939

בינוי ודרכים 1949

רכבת 1949

בינוי ודרכים 1950/60

רכבת 1950/60

בינוי ודרכים 1880

בינוי ודרכים 1919

רכבת 1919

בינוי ודרכים 1929

רכבת 1929

ים ונחלים 

במפת הסופרפוזיציה של התקופות ניתן לראות כיצד כל תקופה השאירה 
את חותמה בבינוי של האזור.
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אזורים ושכונות מתוכננות

ית
חת

 ת
יר

 ע

ספטמבר
2011

 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

עיר תחתית

מרכז שלטוני ב- 1929
סקר תמתי

בימי דאהר אל-עומר היה בחיפה אל ג’דידה מבנה ציבור אחד, הוא הסראייה. הסראייה הייתה על חוף הים, 
כאשר ממרפסתה הצפונית יצא מזח קטן ובה היה גם בית המכס. שאר המוסדות הציבוריים היו מרוכזים במבני 

הדת: המסגדים והכנסיות.
עם התרחבותה של חיפה ויציאתה מהחומות התפתחו מבני ציבור נוספים, בעיקר בחלקו המערבי של האזור 

ובהם עיריית חיפה שברחוב סטנטון )כיום רחוב שיבת ציון( ומוסדות השלטון הבריטיים.
עם הקמתה והתפתחותה של שכונת הדר הכרמל היא החלה תופסת בהדרגה את מקומה של העיר התחתית 

כמרכזה העירוני שלטוני של חיפה. הקמתו של בית העירייה החדש ב-1942 בשכונת הדר, בגבולה הדרומי של 
העיר התחתית מהווה דוגמה משמעותית לתהליך זה.
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סקר תמתי

מבני דת ובתי קברות
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ספטמבר
2011

 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

עיר תחתית

מבני דת ובתי קברות

1:15,000

מבני דת

בתי קברות

ניתן לראות כי ישנו, באופן יחסי לגודל האזור, ריבוי של מבני דת. 
מבני הדת ממוקמים בעיקר במתחם העיר התחתית שבתוך החומות וממערב בואדיניסנאס ולאורך רחוב יפו. 

בעיר חיפה שבתוך החומות חיו הנוצרים ברובע המערבי של העיר - “חרת אל כניס” )רובע הכנסיות( ואילו 
המוסלמים חיו בחלק המזרחי. אופן הפיזור של מבני הדת כיום משקף חלוקה זו: רוב מבני הדת הנוצריים 

נמצאים בחלק המערבי ואילו המסגדים בחלק המזרחי. 
בעיר חיפה שבתוך החומות היה גם “חרת אל יהוד” )רובע היהודים(, בפינה הדרומית מזרחית. היו בו 

ארבעה בתי כנסת אך לא נותר מהם זכר כיום.
מיקומם של בתי הקברות, המוסלמי בחלק המזרחי והנוצרי בחלק המערבי, מעיד אף הוא על החלוקה 

הגיאוגרפית בין הנוצרים למוסלמים. בנוסף, מעיד מיקומם על הגבולות ההיסטוריים של חיפה אל-ג’דידה - 
בתי הקברות מייצגים את שולי העיר בעבר.
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סקר תמתי
דרכים היסטוריות ורכבת

דרכים היסטוריות
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ספטמבר
2011

 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

עיר תחתית

דרכים היסטוריות

1:15,000

האזור מהווה צומת דרכים. 
ממערב, לאורך רחוב יפו, מגיעה הדרך מיפו לחיפה. למזרח יצאו שתי דרכים: האחת לכיוון עכו, לאורך קו החוף, 

דרך חוף שמן והשנייה לכיוון נצרת והעמקים. בתחילת המאה העשרים הגיעה ממזרח השלוחה של קו הרכבת 
החיג’אזית, אשר חיברה את חיפה עם העיר דרעה ומשם לדמשק.

במעלה הכרמל, לכיוון דרום, לאורך רחוב אלנבי, קיימת הדרך המחברת את העיר התחתית עם רכס ראש 
הכרמל והמנזר הכרמליטי.

בנוסף קיימים שבילי מדרגות, שבעבר שימשו כשבילי חמורים, וקישרו בין ההר לים.

11
3.7

רכבת



סקר תמתי

שווקים
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ספטמבר
2011

 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

עיר תחתית

שווקים

1:15,000

באזור  זה הייתה קיימת לכל אורך התקופות פעילות מסחרית ענפה.
בחיפה שבתוך החומות התנהל המסחר באמצעות השווקים השונים. ידוע לנו שבסמוך לבניין הסראייה היה 

שוק אל-חיזבה, שוק עם דוכני פירות וירקות. 
את העיר חיפה אל ג’דידה חצה רחוב ממזרח למערב שנקרא רחוב השוק והיה הרחוב המרוצף היחיד בעיר. 

לאורך רחוב זה התנהלו שווקים שונים ביניהם השוק הדמשקאי, שוק הדגים, שוק הבשמים, שוק הבדים 
ועוד.

גם ליד שני שעריה של העיר התנהל המסחר. אחד ממוקדי המסחר החשובים הייתה כיכר חמרה )לימים 
כיכר פריז( שבה היה גם מרכז התחבורה העירוני. לאורך רחוב יפו ומערבה התפתח מסחר והמבנים ברחוב 

נבנו עם קומת מסחר תחתונה ומעליה קומות מגורים. גם באזור המזרחי, סביב תחנת הרכבת שנבנתה 
ב-1905 התקיימה פעילות מסחרית. 

בשנות ה-20 וה-30 הוחל בפיתוחם של מבני מסחר מתוכננים ובהם המרכז המסחרי החדש ופרויקט הולידיי 
שלאורך רחוב העצמאות )פירוט ראו במפת אזורים מתוכננים(.
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אזורים ושכונות מתוכננות
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ספטמבר
2011

 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

עיר תחתית

אזורים ושכונות מתוכננות
סקר תמתי

1:15,000

אזורים מתוכננים: 
חלוקת מגרשים לבניה

מיקום מבני ציבור - 
לפי תכנון

אזורים מתוכננים:
מקבצי בניה

אזור העיר התחתית הוא אזור שנבנה ברוב ובאופן ספונטני וללא תכנון מוקדם. 
לקראת סוף שנות ה-20 ותחילת שנות ה-30 הוחל בקידומן של תכניות רבות בעיר חיפה ושתיים מהן באזור זה:

1. המרכז המסחרי החדש: תוכנן בעקבות תחרות אדריכלים שהוכרזה ב-1923 ע”י החברה להכשרת היישוב 
לתכנון מרכז מסחרי בין רחוב יפו למסילת הרכבת מול כיכר חמרה. שימושי הקרקע לתכנון היו: מסחר, משרדים, 

דירות, בנק, ראינוע, בית מלון ומסעדות. התכנון הנבחר היה של אדר’ קורנברג וב-1927 הושלמה הבניה. 
2. תכנית הולידיי )המרכז המסחרי החדש(: נבנה ב-1934 בסמוך לכניסה החדשה לנמל בשטח שלכ-20,000 

מ”ר המיועדים בעיקר לצרכים מסחריים. היה יוזמה של קבוצת אנשי עסקים יהודים שארגנו תחרות לתכנונו, אך 
בסופו של דבר הפקידו את התכנון בידי האדריכל הבריטי קליפורד הולידיי. הולידיי תכנן פרויקט שמרני יחסית 

בעל חזית אחידה לרחוב המלכים.
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תעשייה

תעשייה
1:15,000

תעשייה עיקר מבני התעשייה והמלאכה באזור מתרכזים בחלקו המזרחי. הסיבה לכך נעוצה ככל הנראה במיקומה 
של תחנת הרכבת ובהשפעתה על התפתחותם. באזור היו קיימים, מעבר למחסנים ולסדנאות שהיו קיימים 
לשימוש הרכבת, גם מחסנים ותחנות קמח, בתי מלאכה קטנים ומפעלים גדולים יותר כמו מפעל הסיגריות 

קרמאן.

סקר תמתי

ית
חת

 ת
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 ע

ספטמבר
2011

 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

עיר תחתית
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המושבה הגרמנית, שכונת עבאס ורח’ אלנבי 

ספטמבר
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

מסמך המדיניות העירונית לשימור
עיריית חיפה

יועצת ראשית:
רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

רח’ קדימה 18 חיפה 34383



תקופת המפתח 
על פי נתונים היסטוריים

מגוון ומפגש עדות, דתות עיר המאה ה-20צומת דרכיםעיר תעשייהתמות כלל עירוניות
וקבוצות

טופוגרפיה ונוף

אזורים ושכונות מתוכננות
מגוון ומפגש

תעשייה ומלאכה
ריבוי מבני דת ואכסניות צליינים

1970           1960           1950           1940           1930           1920           1910           1900           1890           1880

המתחמים באזור על פי תוכנית המתאר

חתך טופוגרפי מייצג

מגורים
מבני ציבור

מסחר
משרדים

מרחבי חיפוש מוסדיים

מרחבי שימור מרקמיים

מושבה גרמנית

15

ה

ו

ה
ו

מושבה גרמנית
שכונת עבאס+רח’ אלנבי

מונומנטים באזור

מקדש הבאב הבהאיי 6

העדה הבהאית )מתחם המקדש הבהאי(15

אזור מבני ציבור מוסדיים
אזור בתי מלון היסטורי

קשר ים-הר
שבילי מדרגות וצירי קשר אנכיים

מושבה גרמנית
שכונת עבאס ורח’ אלנבי

שימושי קרקע עיקריים תמות אזוריות

סגנונות בנייה
סגנון בנייה דומיננטי: סגנונות בנייה קיימים

מבני ציבור בהשפעה אירופאית
ערבי עירוני

ערבי עירוני
טמפלרי

טמפלרי
אקלקטי

בינלאומי

תוכן עניינים:

מפת מצב קיים בתחום השימור...................................................ע”מ 1.
מפת בינוי ודרכים 1880............................................................ע”מ 2. 
מפת בינוי ודרכים 1919............................................................ע”מ 3.
מפת בינוי ודרכים 1929............................................................ע”מ 4.
מפת בינוי ודרכים 1939............................................................ע”מ 5.
מפת בינוי ודרכים 1950/60.......................................................ע”מ 6.
מפת סופרפוזיציה של כל התקופות..............................................ע”מ 7.
מפת אזורים ושכונות מתוכננות.........................................................ע”מ 8.
מפת בתי מלון..........................................................................ע”מ 9.
מפת מבני דת ובתי קברות.......................................................ע”מ 10.

הערות:

מפת אזורי מורשת ורגישותמפת המתחמים על פי תכנית המתאר

אזור המושבה הגרמנית, שכונת עבאס ורחוב אלנבי נמצאים במורדות הצפוניים של 
הכרמל. בחלקו התחתון, הקרוב לים, האזור מישורי יחסית וככל שמדרימים האזור 
הופך למשופע יותר. גבולות האזור הם הים התיכון מצפון-מזרח, שכונת קריית     

אליעזר מצפון-מערב, רכס הכרמל בדרום-מערב וואדי ניסנאס והדר הכרמל ממזרח.
האזור כולל בתוכו את המושבה הגרמנית, מתחם הגנים הבאהיים ושכונת עבאס.

זהו איזור מרכזי בעיר ובו עירוב שימושי קרקע: מגורים, משרדים, מסחר, מלאכה, 
מבני ציבור, מבני דת ומקומות בילוי ופנאי.

את האזור חוצים שני צירים היסטוריים עיקריים: האחד הוא הדרך הראשית מחיפה 
דרומה, לאורך קו החוף, והשני הוא ציר אלנבי שמטפס במעלה רכס הכרמל. באזור 

עצמו עובר ציר ייחודי הוא שדרות בן גוריון המתחברים לציר הגנים הבאהיים ויוצרים 
קשר אנכי, פיזית וויזואלית, בין ההר לים.

זהו אחד האזורים הותיקים ביותר בחיפה כשתחילת התפתחותו עם הקמתה של 
המושבה הגרמנית ב-1869. אזור שכונת עבאס ורחוב אלנבי, שהוא אזור מאוחר 

יותר, התפתח החל משנות ה-30 של המאה ה-20.
קיים באיזור מגוון של עדות, דתות וקבוצות בחיפה, והטופוגרפיה והנוף הייחודיים 

לעיר באים בו לידי ביטוי בצורה בולטת.
נושאים רבים נוספים הנוגעים לעיר חיפה באים לידי ביטוי באזור זה, ביניהם אזורים 

ושכונות שתוכננו מראש, ריבוי מבני דת, תעשייה ומלאכה ועוד. 

צירים היסטוריים
מרחב חיפוש מוסדי

מרחב שימור מרקמי
מרחב נוף תרבות

אזור מורשת בעל רגישות 
גבוהה

אזור מורשת בעל רגישות 
נמוכה

אזור מורשת בעל רגישות 
נמוכה מאוד

 אזור מורשת בעל רגישות 
גבוהה מאוד

3.8 המושבה גרמנית, שכונת 
עבאס ורח’ אלנבי
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 התפתחות
היסטורית
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מבנים לשימור

מרקמים לשימור

מושבה גרמנית, שכונת 
עבאס ורח’ אלנבי

ספטמבר
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

1
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חלקו של האזור הכולל את המושבה הגרמנית טופל רבות מבחינת השימור: נעשו בו סקרים והוגדרו מבנים 
ומרקמים לשימור. 

על אזור המושבה הגרמנית אף חלה תב”ע לשימור חפ/981 וחפ/1796 )ראה פירוט בפרק 2 מסד נתונים קיים(
גם מתחם הגנים הבאהיים, שהוכרז על ידי אונסק”ו כאתר מורשת עולמית בשנת 2008, מוגדר ברשימת 

המבנים והמרקמים לשימור.
 בשכונת עבאס נעשה סקר איכויות לשימור בשנת 2004. הסקר כולל רשימת מבנים ומתחמים לשימור, 

אך איננו מוטמע ברשימת השימור העירונית, כפי שניתן לראות במפה שלעיל. גבול סקר קיים 

אזור עם תב”ע לשימור 



סקר תקופתי

1:10,000

בינוי ודרכים 1880

בינוי ודרכים  התפתחות
היסטורית

בי
לנ

 א
וב

רח
ס ו

בא
 ע

נת
כו

ש
ת, 

מני
גר

 ה
בה

ש
מו

ה

ספטמבר
2011

מושבה גרמנית, שכונת 
עבאס ורח’ אלנבי

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

2
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המושבה הגרמנית נוסדה ב-1868 על ידי גרמנים-נוצרים, חברי “מסדר הטמפלרים”, ממחוז וירטמברג 
)Wurttemberg( בדרום גרמניה. זו היתה מושבת הטמפלרים הראשונה בארץ-ישראל. 

המושבה נבנתה ממערב לחומותיה של חיפה אל ג’דידה. המושבה תוכננה מראש לאורך ציר ראשי, שדרות 
בן גוריון כיום, מצפון לדרום. תושבי המושבה עסקו בחקלאות, מלאכה, תעשייה ומסחר ומעבר לבתי המגורים 

במושבה נבנו בתי מלאכה ותעשייה זעירה. בנוסף נבנו מבני ציבור ובתי מלון.
במפת 1880 נראית בבירור המושבה הגרמנית והדרכים הראשיות החוצות אותה. 

בינוי ודרכים 1880



סקר תקופתי
בינוי ודרכים 1919

1:10,000
 התפתחות
היסטורית

בינוי ודרכים מושבה גרמנית, שכונת 
עבאס ורח’ אלנבי

ספטמבר
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

בי
לנ

 א
וב

רח
ס ו

בא
 ע

נת
כו

ש
ת, 

מני
גר

 ה
בה

ש
מו

ה

3
3.8

בינוי ודרכים 1919

רכבת 1919

ב-1891 ביקר הבאהאלולה, מנהיגם של כת הבאהיים, בחיפה ובחר את המקום בו יבנה המקדש הבאהאי ואכן 
בין השנים 1899-1909 נבנה מקדש הבאהיים וב-1909 הועלו אליו מאירן עצמותיו של הבאב, הנביא הבאהאי. 

ב-1909 נבנה לידו גם מבנה צנוע עבור עולי הרגל הבהאיים.
במפת 1919 ניתן לראות היטב את המושבה הגרמנית ומעליה, באזור בו נמצאים היום הגנים הבאהיים את 

המקדש הבאהאי והמבנה לעולי הרגל.
מצפון-מזרח למבני הבאהיים ניתן לראות את בית החולים הראשון בחיפה, שנבנה על ידי נזירות קתוליות חברות 

מסדר צ’רלס בורומיאוס הקדוש.
באזור של שכונת עבאס, לאורך הדרך העולה לרכס הכרמל, ניתן לראות התחלה של התיישבות.

עוד ניתן לראות בגבולו המזרחי של האזור כיצד חיפה אל ג’דידה התפתחה מחוץ לחומות לכיוון מערב ואת 
תחילת ההתיישבות בואדי ניסנאס.



סקר תקופתי
בינוי ודרכים 1929

בינוי ודרכים  התפתחות
1:10,000היסטורית

ספטמבר
2011

מושבה גרמנית, שכונת 
עבאס ורח’ אלנבי
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בינוי ודרכים 1929
רכבת 1929

בין 1919 ל-1929 לא ניכרים שינויים משמעותיים באזור. לעומת זאת, בגבולו המזרחי של האזור, בואדי 
ניסנאס ובשיפולים המערביים של שכונת הדר ניכרת התפתחות והתרחבות.



סקר תקופתי
בינוי ודרכים 1939

1:10,000
 התפתחות
היסטורית

בינוי ודרכים מושבה גרמנית, שכונת 
עבאס ורח’ אלנבי

ספטמבר
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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במפת 1939 ניתן לראות התפתחות בבניה באזור כולו. באזור המושבה הגרמנית נוספו מבנים, בעיקר בחלק 
 המערבי שהיה ריק עד כה. גם שכונת עבאס מתפתחת בתקופה זו, לאורך רחוב אלנבי ובסביבתו. 

ניתן לראות שגם מחוץ לאזור, בואדי ניסנאס ובהדר הייתה התפתחות מאסיבית בבניה, ואף רכס הכרמל, 
שלראשונה נראית גם בו התיישבות משמעותית. מתחם הבאהיים ממשיך להתפתח וב-1930 נבנה גרם מדרגות 

ראשוני מקצה ציר המושבה הגרמנית. 

בינוי ודרכים 1939

רכבת 1939



סקר תקופתי
בינוי ודרכים 1950/60

בינוי ודרכים  התפתחות
1:10,000היסטורית

ספטמבר
2011

מושבה גרמנית, שכונת 
עבאס ורח’ אלנבי
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בשנות ה-50 וה-60 עיקר ההתפתחות היא בשכונת עבאס, אך גם המגרשים הריקים באזור המושבה 
הגרמנית מתמלאים. ממערב לאזור הולכת וצומחת שכונת קריית אליעזר, עם בתי שיכונים אופיניים לתקופה.

בינוי ודרכים 1950/60

רכבת 1950/60



סקר תקופתי

1:10,000
 התפתחות
היסטורית

בינוי ודרכים

סופרפוזיציה של כל התקופות

מושבה גרמנית, שכונת 
עבאס ורח’ אלנבי

ספטמבר
2011

 סקר הסטורי-פיזי
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מפת הסופרפוזיציה של תקופות הבניה מדגימה את רב השכבתיות של האזור. 
זהו אחד האזורים הותיקים יותר של העיר חיפה, שכמעט כל תקופה בעיר 

השאירה בו את חותמה. 
המושבה הגרמנית בשנותיה הראשונות הייתה מנותקת ממרכז העיר הישנה, 

חיפה אל-ג’דידה, שממזרח לה. עד שנות ה-30,  התפתחו חיפה אל ג’דידה 
ממזרח והמושבה הגרמנית ממערב האחת לקראת השנייה, עד שיצרו רצף בנוי 
אחד. מגמות ההתפתחות היו מצד אחד לכיוון מערב ומצד שני במעלה הכרמל, 

 לכיוון דרום. 
בשנות ה-60 כבר נמצא האזור מוקף כולו בבינוי ובמרכזה של העיר חיפה.

בינוי ודרכים 1939

רכבת 1939

בינוי ודרכים 1949

רכבת 1949

בינוי ודרכים 1950/60

רכבת 1950/60

בינוי ודרכים 1880

בינוי ודרכים 1919

רכבת 1919

בינוי ודרכים 1929

רכבת 1929



סקר תמתי
אזורים ושכונות מתוכננות

1:10,000
ספטמבראזורים ושכונות מתוכננות

2011
מושבה גרמנית, שכונת 

עבאס ורח’ אלנבי
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אזור המושבה הגרמנית הוא אזור שתוכנן מראש כבר 
ב-1869. המושבה תוכננה במערך רחובות בדגם סולם: 

שני רחובות ראשיים )האחד מהם רחב מאוד, יותר 
מהשני - שד’ בן גוריון כיום( וביניהם רחובות מקבילים 
וצרים יותר. בנוסף חולקה המושבה לשלושה אזורים 
עיקריים של שימושי קרקע: החלק התחתון המישורי, 

צמוד לדרך הראשית, כאזור המיועד למסחר, מלונאות, 
שירותים ומלאכה, החלק האמצעי, בעל השיפוע המתון, 

למגורי האכרים, שכן ממנו ומערבה השתרעו השדות, 
והחלק המידרוני, העליון למגורי הכורמים שכרמיהם 

נשתלו במעלה הכרמל. חשיבות תכנונה של המושבה 
הגרמנית כבר ב-1869 חורגת מגבולות חיפה, כציון דרך 

בתולדות התכנון הכפרי בארץ ישראל. הישוב המודרני 
הראשון בארץ שזכה לתכנון מקיף וכוללני כל כך.

8
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אזורים מתוכננים: 
חלוקת מגרשים לבניה

מיקום מבני ציבור - 
לפי תכנון

אזורים מתוכננים:
מקבצי בניה



סקר תמתי
מבני ציבור, בילוי ופנאי ובתי מלון בשנות ה-30

בתי מלון
1:10,000 מושבה גרמנית, שכונת 

עבאס ורח’ אלנבי
ספטמבר

2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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כשנבנתה המושבה הגרמנית, נבנו בה מבני ציבור שנועדו לצרכיה הפנימיים, אך עם 
התפתחותה של העיר חיפה החל אזור המושבה הגרמנית למלא פונקציות ציבוריות כלל 
עירוניות: שדרות הכרמל )שדרות בן-גוריון כיום( על הבתים והגינות המטופחות שלאורכן 
הפכו עד מהרה למקום בילוי עבור תושבי העיר, בתי המלון שנבנו במושבה שימשו עבור 

המבקרים בעיר, ובתקופת המנדט הבריטי העדיפו הפקידים לבלות בהם ובמועדוני הספורט 
שהיו באזור. בנוסף חלק ממשרדי השלטון הבריטי, כמו משרדי המושל המחוזי ומחלקת 

העבודות הציבוריות מוקמו באזור זה.

בתי מלון

מבני ציבור

אכסניות לצליינים

9
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סקר תמתי
מבני דת ובתי קברות

1:10,000
ספטמברמבני דת ובתי קברות

2011
מושבה גרמנית, שכונת 

עבאס ורח’ אלנבי
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אכסניות לצליינים 
ועולי רגל

10
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 באזור אין הרבה מאוד מבני דת, אך מבני הדת הקיימים בו מגוונים וכוללים את מבני הטמלפרים
)בית העם(, מבני הבאהיים )המקדש והקברים( ומבני כנסיות שונות. 

מאחר והמקדש הבהאי והגנים שמסביבו הם מקום עלייה לרגל עבור המאמינים הבהאיים, וגם בגלל העליה 
לרגל לעיר חיפה של קבוצות אחרות )כמו הכרמליטים( קיים גם באזור זה ריכוז של אכסניות לצליינים 

ולעולי רגל.
אזור בתי הקברות הנמצא בסמוך מעיד שבעבר היה אזור זה בשולי העיר, המקום בו מיקמו את בתי 

הקברות.

בתי קברות

מבני דת



הדר הכרמל 

ספטמבר
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

מסמך המדיניות העירונית לשימור
עיריית חיפה

יועצת ראשית:
רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

רח’ קדימה 18 חיפה 34383



מרחבי השימור המרקמי
 

תקופת המפתח 
על פי נתונים היסטוריים

מגוון ומפגש עדות, דתות עיר המאה ה-20צומת דרכיםעיר תעשייהתמות כלל עירוניות
וקבוצות

טופוגרפיה ונוף

)ז1( הדר תחתון ושכונת הרצליה

)ז2( אזור העירייה ובתי המשפט

)ז3( שכונת הטכניקום ושכונת יחיאלי

)ז4( שכונת הבונה, שוק תלפיות 

ושכונת נחלה

1970           1960           1950           1940           1930           1920           1910           1900           1890           1880

המתחמים באזור על פי תוכנית המתאר

חתך טופוגרפי מייצג

13

ז

הדר הכרמל

הדר הכמלז

בניין בית המשפט המנדטורי ובניין עיריית חיפה ההיסטורי
13

המדעטק 
ובית הספר הריאלי 
)מתחם הטכניון הישן(

10

בניין הטכניון הישן

מגורים
מבני ציבור

מסחר
משרדים

אזורים ושכונות מתוכננות
מרכז עירוני: מבני ציבור עירוניים וארציים

מרכז בילוי היסטורי
אזור מסחר ושווקים היסטוריים

אזור בתי מלון היסטורי
שבילי מדרגות וקשר אנכי

צמחיה ותיקה ואלמנטי נוף כגורם משמעותי במתחם
שיכונים ושיכוני עובדים

שימושי קרקע עיקריים תמות אזוריות

סגנונות בנייה
סגנון בנייה דומיננטי: סגנונות בנייה קיימים

אקלקטי
בינלאומי

מבני ציבור בהשפעה אירופאית
ערבי עירוני

אקלקטי
בינלאומי

אזור הדר הכרמל נמצא על מדרגה טופוגרפית )המדרגה האמצעית( בעלת שיפוע 
מתון יחסית, מעל למישור חוף הים )המדרגה התחתונה( ומתחת לרכס הכרמל 

)המדרגה העליונה(. 
האזור הוא במפנה צפון-מזרחי ונשקפים ממנו נופי מפרץ חיפה.

מצפון לאזור נמצאים העיר התחתית, ואדי סאליב וואדי ניסנס, ממערב אזור 
המושבה הגרמנית והגנים הבאהיים, מדרום רמת הדר ומעליה הכרמל המרכזי 

וממזרח ואדי רושמייה.
את האזור חוצים מספר צירים אנכיים המחברים בין חוף הים והעיר התחתית לבין 

הכרמל. 
האזור משמש בעיקר למגורים אך בחלקים הנמוכים שלו קיים עירוב שימושים הכולל 

מסחר, משרדים ומבני ציבור.
האזור החל להתפתח בתחילת המאה העשרים כשתקופת השיא בהתפתחותו 

הייתה בשנות ה-30 וה-40. זהו אזור שתוכנן מראש ומשקף את עקרונות תכנון 
האופיניים לתקופתו. 

זמן מועט לאחר הקמתה החלה שכונת הדר הכרמל להוות תחרות לעיר התחתית 
כמרכז עירוני ובהדרגה הפכה החל משנות ה-30 למרכז העירוני של חיפה, מרכז 

בילוי, מסחר ומבני ציבור.
זהו אזור ייחודי מבחינה טופוגרפית ונופית, והדבר בא לידי ביטוי בשבילי המדרגות, 

בצמחיה הותיקה ובגנים ההיסטוריים שבו.

תוכן עניינים:

מפת מצב קיים בתחום השימור.......................................................ע”מ 1.
מפת בינוי ודרכים 1880.................................................................ע”מ 2. 
מפת בינוי ודרכים 1919.................................................................ע”מ 3.
מפת בינוי ודרכים 1929.................................................................ע”מ 4.
מפת בינוי ודרכים 1939.................................................................ע”מ 5.
מפת בינוי ודרכים 1949.................................................................ע”מ 6.
מפת בינוי ודרכים 1950/60............................................................ע”מ 7.
מפת סופרפוזיציה של כל התקופות...................................................ע”מ 8.
מפת צירי מדרגות וגנים לפי תקופות............................................................ע”מ 9.
מפת מרכז עירוני לפי תקופות..................................................................ע”מ 10. 
מפת סופרפוזיציה של התמות..................................................................ע”מ 11. 
מפת הכל ביחד......................................................................................ע”מ 12.

הערות:

חלוקה לתת מתחמים

)ז5( שכונת גאולה

)ז6( שכונת מצפה 

והרחובות מסדה והלל

)ז7( החלק העליון 

של הדר

מונומנטים מרחבי חיפוש מוסדיים
באזור

8+11
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שוק תלפיות

מפת המתחמים על פי 
תכנית המתאר

מפת אזורי מורשת ורגישות

צירים היסטוריים
מרחב חיפוש מוסדי

מרחב שימור מרקמי
מרחב נוף תרבות

אזור מורשת בעל רגישות 
גבוהה

אזור מורשת בעל רגישות 
נמוכה

אזור מורשת בעל רגישות 
נמוכה מאוד

 אזור מורשת בעל רגישות 
גבוהה מאוד

3.9 הדר הכרמל
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היסטורית
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 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

הדר הכרמל

מפת מצב קיים בתחום השימור

בשנת 2001 נערך סקר איכויות לשימור בהדר הכרמל. הסקר כלל, בין היתר, רשימת מבנים 
ומתחמים לשימור אך רשימה זו איננה מוטמעת ברשימת המבנים והמרקמים לשימור הקיימת.

במפה זו ניתן לראות את רשימת המבנים והמרקמים לשימור כפי שהיא מופיעה ברשימת השימור 
הקיימת וכן את גבולות אזור הסקר שנערך בהדר.

אזור עם תב”ע לשימור 

גבול סקר קיים 

מבנים לשימור

מרקמים לשימור
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סקר תקופתי

ספטמבר
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 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

בינוי ודרכים 1880

בינוי ודרכים  התפתחות
היסטורית

מל
כר

 ה
דר

 ה
 

הדר הכרמל

במפת 1880 ניתן לראות שהאזור ריק לחלוטין. המבנה היחיד שקיים בו הוא בורג’ א-סאלם. זוהי מצודה שנבנתה 
ע”י דאהר אל-עומר עם הקמתה של חיפה אל ג’דידה ב-1761 על מנת להגן על העיר. 

כמו כן ניתן לראות שתי דרכים המטפסות ועולות מחוף הים אל הכרמל וחוצות אזור זה.
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בינוי ודרכים 1880
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בינוי ודרכים
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 התפתחות
היסטורית

בינוי ודרכים 1919
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 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

הדר הכרמל

שכונת הדר הכרמל היא למעשה חיבור בין מספר שכונות שהתפתחו במקביל. 
התפתחותן של השכונות התרחשה במקביל לאפשרויות רכישת הקרקעות מבעליהן הקודמים )הגרמנים, 

הכרמליטים, הערבים( על ידי גופי ההתיישבות כמו הקרן הקיימת וחב’ הכשרת הישוב ואף ע”י התארגנויות של 
קבוצות מתיישבים שונות. 

במפות ההיסטוריות ניתן להבחין בבירור בשכונות השונות, אך כיום הגבולות בין השכונות אינם ברורים כבעבר. 
במפת 1919 ניתן לראות שהאזור מתחיל להיות מיושב במספר אזורים: באזור שמדרום לעיר התחתית וממזרח 

לואדי ניסנאס ניתן לראות התיישבות, שהיא ככול הנראה התרחבות טבעית של האזורים הללו במעלה ההר.
מדרום-מערב לואדי ניסנאס ניתן לראות את שכונת הרצליה אשר הוקמה בשנת 1909.שכונת הרצליה הייתה 

השכונה הראשונה של הדר, והיא נמצאת במעלה הכרמל במתחם הרחובות הרצליה ושבתאי לוי של היום. 
בשנת  1912 הונחה אבן הפינה להקמתו של הטכניון. הקמתו הביאה בעקבותיה לרכישת מגרשים נוספים 

בקרבתו. ממערב לאורך רחוב אחד העם וממזרח לאורך הרחובות הרצל, נורדאו וירושלים. בגלל מלחמת העולם 
הראשונה התעכבה הבניה במגרשים אלו והחלה רק ב-1920. אזורים אלה נודעו בשם שכונת הטכניקום. במפה 
של 1919 ניתן לראות את תחילת ההתיישבות באזור רחוב אחד העם וכן את הרחובות הרצל, נורדאו, ירושלים 

ופבזנר אך ללא בתים. במפת 1929 שבעמוד הבא, כבר ניתן לראות את הבתים שהוקמו באזור זה.
 מחוץ לגבולות אזור זה ניתן לראות את שכונת ארד אל-יהוד, השכונה היהודית הראשונה מחוץ לחומות חיפה 

אל-ג’דידה שהוקמה ב-1891 ממערב לואדי רושמייה.
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בינוי ודרכים 1919

רכבת 1919
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 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

הדר הכרמל

במקביל להתפתחותן של שתי שכונות אלה, התאגדה קבוצה של בעלי מלאכה ופועלים יהודים בשם “נחלה” 
וב-1914 הם רכשו 22 מגרשים. המגרשים נרכשו בריחוק מהטכניון, לכיוון מזרח, מאחר והמגרשים באזור הטכניון 

הפכו ליקרים מדי. ב-1920 החלה הבניה בשכונת נחלה הנמצאת באזור רחוב מיכאל. במפה משנת 1929 ניתן 
לראות בבירור את רחוב מיכאל והבתים הבנויים משני צידיו.

שכונה נוספת שהחלה להבנות ב-1920 היתה שכונת מצפה. אדמות שכונה זו נרכשו מהמתיישבים הגרמנים 
בחיפה בתום מלחמת העולם הראשונה. השכונה נמצאת מעל למתחם הטכניון ברחובות מסדה, הלל וארלוזורוב. 

במפה מ-1929 ניתן לראות מספר בתים פזורים באזור זה.
ב-1922 החלה להבנות שכונת יחיאלי על אדמות שדליה. בשכונה זו הוקצו שטחים לצרכי הציבור במדרון ואדי 
סאליב, שטחים ששימשו לבנייני מועצת הפועלים, קופת חולים, מטבח הפועלים, קולנוע אורה והאמפיתאטרון. 

במפה מ-1929 ניתן לראות את הבניה בשכונה זו.
בשנת 1922 נתקיימה האסיפה הכללית הראשונה של תושבי הדר הכרמל. בשנת 1923 הוכנה תוכניתו של 

קאופמן להדר הכרמל. במפת שכונות הדר בשנת 1929 ניתן לראות כי השכונות נחלה, הבונה, יחיאלי, הטכניקום 
ומתחם הטכניון נכללות בתכנית, בעוד ששכונת מצפה ושכונת הרצליה, שכבר קיימות נמצאות מחוץ לתוכנית. 
בשנת 1925 נרכשו אדמות שכונת גאולה אך השכונה עצמה החלה להבנות רק ב-1931. במפה מ-1929 ניתן 

לראות את רחוב גאולה אך אין בתים עדיין לאורכו.
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תכנית קאופמן להדר
שטח של חברת
הכשרת הישוב

בינוי ודרכים 1929
רכבת 1929
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 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

הדר הכרמל

בשנות ה-30 גדלה אוכלוסייתה של הדר הכרמל פי ארבע והבניה גלשה גם למדרונות התלולים יותר במעלה 
הכרמל.

רכישת הקרקעות נמשכה ואכן במפה משנת 1939 ניתן לראות שנסגרו ה”חורים” שהיו בין השכונות השונות )כמו 
שטח הכרמליטים ושטחים שנרכשו מהגרמנים( והדר הכרמל נראית בגבולותיה כפי שאנו מכירים אותם היום.
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תכנית קאופמן להדר
שטח של חברת
הכשרת הישוב

בינוי ודרכים 1939

רכבת 1939



סקר תקופתי

1:10,000
 התפתחות
היסטורית

בינוי ודרכים 1949
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 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

הדר הכרמל

בשנות ה-40 הייתה הדר הכרמל שכונה גדולה בת 48,000 תושבים, שהיוו למעלה ממחצית מתושבי העיר חיפה.
במפה ניתן לראות כי השכונה ממשיכה להתמלא במסגרת השכונות שכבר קיימות. מגרשים שנותרו ריקים הולכים 

ונבנים. 
שכונת הדר הולכת ותופסת את מקומה כמרכז העירוני של חיפה. בניית בניין העיריה החדש, ב-1942, באזור 

מחזקת מעמד זה.
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בינוי ודרכים 1949

רכבת 1949
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 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

הדר הכרמל

בשנות ה-50 וה-60 הולכים ונבנים גם האזורים הגבוהים יותר בשכונה וניתן לראות את תחילתו של רצף 
מבונה בין הבתים על הכרמל לבין שכונת הדר.
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בינוי ודרכים 1950/60

רכבת 1950/60
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סופרפוזיציה של כל התקופות
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 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

הדר הכרמל

במפת הסופרפוזיציה של התקופות ניתן לראות כי שכונת הדר הכרמל החלה להתפתח בשנות ה-20 ועיקר 
התפתחותה היה בשנות ה-30 וה-40. כמו כן ניתן לראות כי מגמת ההתפתחות היא לכיוון דרום-מערב, 

כלומר במעלה הכרמל.
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בינוי ודרכים 1880

בינוי ודרכים 1919

רכבת 1919

בינוי ודרכים 1929

רכבת 1929
בינוי ודרכים 1939

רכבת 1939

בינוי ודרכים 1949

רכבת 1949

בינוי ודרכים 1950/60

רכבת 1950/60
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 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

הדר הכרמל

שכונת הדר הכרמל תוכננה על ידי אדר’ קאופמן כ”עיר גנים”, כלומר שכונה הטובלת בירק.
רחובותיה הראשיים של השכונה תוכננו לעבור פחות או יותר לאורך קווי הגובה, כאשר החיבור 

ביניהם תוכנן בחלקו במדרגות ובחלקו ברחובות תלולים. חלק מאותם צירים אנכיים תוכנן על בסיס 
שבילים קיימים שניתן לזהותם כבר במפת 1880.  

החלק המרכזי של השכונה תוכנן בצורת משולש שבקודקודיו שלושה גנים ציבוריים: גן הטכניון בצפון, 
גן בנימין בדרום וגן יחיאליה במזרח. שני הגנים הראשונים ניטעו אך במקום בו תוכנן גן יחיאליה נבנה 

ב-1926 בניין מועצת הפועלים ואמפיתאטרון. 
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צירי מדרגות וגנים בהדר 
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 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

הדר הכרמל

מרכז עירוני בהדר הכרמל לפי תקופות

בראשית צעדיה הייתה הדר הכרמל שכונת מגורים שקטה. בשנותיה הראשונות לא הייתה בה 
אפילו חנות מכולת והתושבים היו עורכים את קניותיהם בעיר התחתית. השינוי הראשון באופיה 
של השכונה כשכונת מגורים בלבד חל בעקבות מאורעות 1929. האוכלוסיה היהודית של שכונת 

הדר חששה לרדת לעיר התחתית לקניות והתפתח שוק סוחרים מאולתר לאורך רחוב הרצל. ועד 
השכונה החליט להסיר את התנגדותו להקמת חנויות בשכונה ואף יזם הקמת מבנה בעל חזית 

חנויות רצופה בקומת הקרקע וקומות מגורים מעל בפינת הרחובות ביאליק, הרצל, שפירא והחלוץ.
בשנות ה-30 הפך רחוב הרצל, הרחוב הראשי בשכונה, למרכז קניות ואף למרכז עסקים ראשי. 

גם רחוב החלוץ שהיה אזור של מוסדות ציבור וחינוך, מועצת הפועלים, ויצ”ו, גן ילדים, החל 
לשמש כאזור מסחרי. ברחוב סירקין הקים ועד הדר הכרמל בשנים 1939-1940 את שוק תלפיות.

בשנות ה-30 הפכה שכונת הדר הכרמל למרכז היישוב היהודי בחיפה: בה התגוררו רוב יהודי 
חיפה ובה היה מרכז הקניות והעסקים עבור אוכלוסיה זו.

לאחר קום המדינה המשיך האזור לתפקד כמרכז מסחר ועסקים ראשי של חיפה ועד שנות ה-50 
נוספו בו מבני ציבור כלל עירוניים, מבני מסחר ומקומות לבילוי ופנאי.
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אזור זה כולל בתוכו את שכונת בת-גלים, בסיס חיל הים, מתחם בית החולים 
רמב”ם, איזור חיפה אל-עתיקה, קריית אליהו וקריית אליעזר. 

זהו איזור מישורי המוקף בים משלושה כיוונים: צפון, מזרח ומערב. 
מדרום לאזור נמצא רכס ראש הכרמל ומדרום-מזרח המושבה הגרמנית. 

רכס ראש הכרמל ומפגשו עם הים הם הדומיננטיים בנוף האזור.
רובו של האזור משמש למגורים. 

אזור זה כולל בתוכו מספר תתי מתחמים שונים זה מזה אשר התפתחו 
בתקופות שונות: במקום הנקרא חיפה אל-עתיקה, הייתה חיפה הקדומה החל 

מהמאה השנייה לספירה, ההתיישבות המודרנית באיזור החלה עם הקמתה 
של שכונת בת גלים ב-1922 ושכונות קריית אליהו וקריית אליעזר התפתחו 

בעיקר בשנות ה-50 וה-60.
את האזור חוצה ממזרח למערב הדרך ההיסטורית מחיפה ליפו ודרומה. 

ב-1918 נסללה לאורך תוואי דרך זו קו הרכבת מחיפה ללוד ועד לקנטרה 
שבמצרים. בגבולו הדרומי של האזור דרך היסטורית נוספת, שלימים הפכה 
לדרך אלנבי, וציר היסטורי נוסף הוא הטיילת בקריית אליעזר שנראית כבר 

במפות משנות ה-20 כשדרה עם עצים, ללא מבנים סביבה.
באזור זה בא לידי ביטוי המבנה הטופוגרפי-נופי הייחודי של חיפה, כמו גם 
המגוון העדתי והדתי הקיימים בה. זהו אזור שברובו תוכנן בתחילת המאה 

ה-20 וככזה משקף את הערכים התכנוניים של אותה התקופה.

צירים היסטוריים
מרחב חיפוש מוסדי

מרחב שימור מרקמי
מרחב נוף תרבות

אזור מורשת בעל רגישות 
גבוהה

אזור מורשת בעל רגישות 
נמוכה

אזור מורשת בעל רגישות 
נמוכה מאוד

 אזור מורשת בעל רגישות 
גבוהה מאוד

3.10 מערב חיפה:
בת גלים וק. אליעזר
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בשנת 1994 נערך בהזמנת עיריית חיפה סקר אתרים לשימור באזור וכחלק מהסקר הוגדרו אתרים ומבנים 
לשימור אשר הוטעמו ברשימת השימור העירונית וניתן לראותם במפה זו.  מבנים לשימור

מרקמים לשימור

אזור עם תב”ע לשימור 

גבול סקר קיים 
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האזור בין שכונת בת גלים ובין המושבה הגרמנית של ימינו הוא המקום בו צמחה חיפה הקדומה.
חיפה התקיימה באזור זה, לא ברציפות, החל מהמאה השנייה לספירה )אז נזכרת חיפה לראשונה במקורות 

תלמודיים ובכתבי אבות הכנסיה( ועד לשנת 1761 כשדאהר-אל עומר החריב אותה  ובנה במקומה את חיפה 
החדשה, “חיפה אל-ג’דידה”, כשניים-שלושה קילומטרים דרום-מזרחה מכאן. אזור זה שהוחרב עד היסוד, קיבל 

את הכינוי “חיפה אל-עתיקה”.
במפת 1880 מסומן אזור חיפה אל-עתיקה. הוא אינו מסומן כפי שמסומנת המושבה הגרמנית, שהיתה מיושבת 

בשנים אלה, לכן ניתן להסיק שזהו איזור שאיננו מיושב או מיושב בדלילות. 
בית הקברות היהודי מסומן בבירור, וכן מסומנים בית קברות נוסף )ככל הנראה בית הקברות המוסלמי? או בית 

הקברות הטמפלרי?( ומערכת קברים )שהיא כנראה מערכת הקברים הביזנטית, שריד לחיפה המוקדמת(. 
שאר האזור ריק לחלוטין, למעט תחנת הרוח הטמפלרית שהוקמה כאן מספר שנים קודם לכן ב-1874, כנראה 

בגלל משטר הרוחות באזור. 
באזור עוברת דרך ראשית אחת, המובילה מחיפה אל-ג’דידה )זוהי חיפה החדשה שדאהר אל-עומר הקים 
במקום חיפה אל-עתיקה( לכיוון יפו, וחלקה אכן עובר לאורך רחוב יפו של ימינו. דרך נוספת עוברת בגבולו 

הדרומי של האזור, לאורך תוואי רחוב אלנבי של ימינו, והיא עולה למעלה לכיוון סטלה מאריס.
מיקומם של בתי הקברות, ודלילות ההתיישבות מעידים על איזור הנמצא בשולי העיר בשנת 1880. 

בינוי ודרכים 1880

דרכים מתוכננות
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בסוף המאה ה-19 החל להתפתח באזור שכיום הוא חלק מבי”ח רמב”ם מתחם של הכרמליטים. מתחם זה כלל 
את מנזר הכרמליטיות )1891-2(, את מנזר יוסף הקדוש )1912-1914( ושטחים חקלאיים מעובדים סביבם.

באזור חיפה אל-עתיקה ולאורך דרך יפו ניתן לראות התפתחות של מבנים.
במקביל להתקדמותם של הבריטים במלחמת העולם השנייה נסלל קו הרכבת המוביל מקנטרה שבמצרים 

 לחיפה. קו רכבת זה, שלימים הפך לקו הראשי של רכבת המנדט, מופיע במפת 1919 וממערב לחיפה 
אל-עתיקה מופיעה תחנת כרמל. 

מצפון לדרך יפו ההיסטורית , כפי שהופיעה במפה מ-1880, מופיעה דרך חדשה, היא דרך יפו והמשכה 
בשדרות ההגנה של ימינו. במפה מופיעות דרכים משניות המובילות למתחם הכרמליטים ולאזורים החקלאיים 

בבת גלים וכן דרכים משניות באזור קרית אליעזר של ימינו. נראה שהדרכים הללו מחברות בין מתחם 
הכרמליטים באזור בת-גלים לבין הדרך המובילה לראש הכרמל )שגם הוא מתחם כרמליטים(.

במפת 1919 נראה שהאזור עדיין בשולי העיר, אך בעקבות התפשטותה של העיר והמושבה הגרמנית מערבה, 
השטח בינו לבין מרכז העיר הולך ומתמלא. 

בינוי ודרכים 1919

רכבת 1919
דרכים מתוכננות
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בשנת 1922 תכנן האדריכל ריכארד קאופמן את שכונת בת גלים ובשנים 1922-23 נבנו כ-60 הבתים הראשונים 
של השכונה. 

במפה משנת 1929 נראית שכונת בת גלים על בתיה ורחובותיה. חלק מהשכונה כפי שהיא כיום היה ב-1929 
שטחים מעובדים )ככל הנראה, קרקעות בבעלות הכרמליטים או הטמפלרים שלא נרכשו ע”י מקימי השכונה(. 
בשנת 1923 הוקם בשכונה מחנה לעולים, הראשון מסוגו בארץ.  בהמשך שימש המקום כבית מרגוע, כמחנה 

לצבא הבריטי ובשנות ה-40 את הסוכנות היהודית. 
באזור אל-עתיקה ולאורך רחוב יפו ממשיך להתפתח הבינוי. ניתן להבחין בריכוז של בתים חדשים לאורך רחוב 

ארדיסי )של היום(, רחוב קטן המתפצל מיפו לכיוון דרום.
באזור קרית אליעזר לא קיים עדיין בינוי אך מסומנת הטיילת של קרית אליעזר. 

במפת 1929 התפתחותה  של שכונת בת-גלים מהווה את נקודת המפנה המשמעותית ביותר באזור.

בינוי ודרכים 1929
רכבת 1929
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בשנות ה-30 ממשיכה שכונת בת גלים להתפתח ולהבנות. שטחים שהיו ב-1929 חקלאיים נקנו והתווספו 
לשכונה. בשנת 1934 הוחל בהקמתו של קזינו בת-גלים. במפת 1939 ניתן לראות את המבנה בקצה שדרות 

בת גלים. במבנה היו מסעדה, אולם נשפים, בריכת שחיה אולימפית וחוף ים מסודר. בשנות המנדט שימש 
כמקום בילוי לפקידים הבריטיים בחיפה.

בין השנים 1935-8 הוקם, על ידי הבריטים, בית החולים הממשלתי החדש )לימים בית חולים רמב”ם(. 
המבנה, שתוכנן ע”י האדריכל אריך מנדלסון, נבנה באזור זה בשל קרבתו לנמל ולרכבת, על מנת להקל על פינוי 

פצועים של הצבא הבריטי אליו, בעקבות החששות לקראת מלחמת העולם השנייה.
אזור קריית אליהו וקריית אליעזר עדיין ריק, אך ניתן לראות בקווים מקווקוים תוכניות לעתיד, שלא יצאו לפועל, 

לבניה באזור זה.

בינוי ודרכים 1939

רכבת 1939
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דרכים מתוכננות



סקר תקופתי

1:10,000

בינוי ודרכים 1949

בינוי ודרכים  התפתחות
היסטורית

ספטמבר
2011

מערב חיפה: בת גלים 
וקריית אליעזר

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

6
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בתצלום האוויר מ-1945 ניכרת בעיקר פעילותו של הצבא הבריטי באזור.
בינוי ודרכים 1949בשוליה הדרומיים של שכונת בת גלים נבנה בין השנים 1945-8 שיכון החיילים המשוחררים.

רכבת 1949
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סקר תקופתי

1:10,000

בינוי ודרכים שנות ה- 50-60

בינוי ודרכים  התפתחות
היסטורית

מערב חיפה: בת גלים 
וקריית אליעזר

ספטמבר
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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בשנות ה-50 וה-60 עיקר ההתפתחות באזור היא בקריית אליהו ובקריית אליעזר בהן נבנים 
מבני שיכונים רבים.

בינוי ודרכים 1950/60

רכבת 1950/60
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סקר תמתי

1:10,000

סופרפוזיציה של התקופות הנבדקות

 סופרפוזיציה של התקופות
הנבדקות

ספטמבר
2011

מערב חיפה: בת גלים 
וקריית אליעזר

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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בינוי ודרכים 1880

בינוי ודרכים 1919

רכבת 1919

בינוי ודרכים 1929

רכבת 1929
בינוי ודרכים 1939

רכבת 1939

בינוי ודרכים 1949

רכבת 1949

בינוי ודרכים 1950/60

רכבת 1950/60

מתוך בחינה תקופתית ניתן לראות כי באזור קיימים תתי אזורים שלכל אחד מהם תקופת התפתחות שונה: 
החלק העתיק ביותר באזור הוא חיפה אל-עתיקה, שההיסטוריה ההתיישבותית שלה היא בין הארוכות 

בחיפה והתפתחותה נעצרה בשנות ה-40, אחריו מבחינה תקופתית אזור מתחם הכרמליטים שהתפתח 
בשנות העשרה של המאה העשרים ומאוחר יותר הפך למתחם רמב”ם שהתפתח החל משנות ה-30 ואילך, 

שכונת בת גלים שהתפתחה בשנות ה-20 וה-30 וקריית אליעזר שנבנתה החל מסוף שנות ה-40 ובעיקר 
בשנות ה-50 וה-60. 
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סקר תמתי

מבני דת ובתי קברות
1:10,000

מבני דת ובתי קברות

מערב חיפה: בת גלים 
וקריית אליעזר

ספטמבר
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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באזור קיים ריבוי של בתי קברות עתיקים והיסטוריים. הדבר נובע מהיותו של האזור בשולי העיר 
 החדשה, עת התפתחו רוב בתי הקברות הללו. במפה הבריטית מ-1936 מופיע ממערב לאזור 

אל-עתיקה בית קברות מוסלמי. בית קברות זה שימש ככל הנראה את תושבי אל-עתיקה ויתכן שהוא 
אף מופיע במפה מ-1880. לא ברור אם נותרו כיום שרידים לבית קברות זה.

לאורך רחוב יפו )ביציאה מחיפה אל-ג’דידה( קיימים שני מתחמי בתי קברות. המזרחי שבהם הוא 
בית קברות יהודי כנראה מ-1860 והמערבי כולל בתוכו מספר בתי קברות: בית הקברות הטמפלרי, 
הותיק מביניהם )1869(, בית קברות פרוטסטנטי, בית קברות צבאי בריטי מתקופת מלחמת העולם 
הראשונה ובו גם חלק לחיילים הודים: סיקים ומוסלמים. במעלה דרך אלנבי, למרגלות מערת אליהו, 

הוקם ב-1903 בית קברות בהאי המהווה אתר קדוש לעדה ובו קבורים אישים חשובים לקהילה זו.
מבני הדת הראשונים בעת החדשה באזור שייכים לכרמליטים שככל הנראה “גלשו” מרכס ראש 

הכרמל והקימו באזור זה בסוף המאה ה-19 מתחם שכלל את מנזר הנזירות הכרמליטיות )1891-2( 
וכנסיית יוסף קדוש )1912-1914(. 

בעקבות ההתיישבות המחודשת בחיפה אל-עתיקה, נבנתה כנסיית גבריאל הקדוש )1929-32( 
במטרה לשרת את הקהילה הקתולית של חיפה אל-עתיקה והיא כללה בתחומה גם בי”ס.

כחלק מהתיישבות היהודים בבת גלים הוקם בשכונה בית כנסת.

מבני דת

בתי קברות

מערכת קברים מהתקופה 
הביזנטית
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סקר תמתי

1:10,000

דרכים היסטוריות ורכבת

ספטמברדרכים היסטוריות ורכבת
2011

מערב חיפה: בת גלים 
וקריית אליעזר

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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דרכים היסטוריות באזור זה עוברת הדרך הראשית המובילה מחיפה דרומה. דרך זו המופיעה כבר במפה מ-1880 קיימת 
באזור לכל אורך התקופות כאשר ב-1918 מתפתחת במקביל אליה מסילת הרכבת המנדטורית המובילה 

מחיפה לקנטרה שבמצרים. דרכים אלה מחלקות את האזור כך ששכונת בת גלים, מתחם רמב”ם ובסיס חיל 
הים נמצאות מצפונה ושאר האזור מדרומה.

דרכים משניות באזור מחברות בינו לבין ראש הכרמל. 

רכבת
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סקר תמתי

אזורים/שכונות מתוכננות
1:10,000

אזורים/שכונות מתוכננות

מערב חיפה: בת גלים 
וקריית אליעזר

ספטמבר
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

11
3.10

אזורים מתוכננים: 
חלוקת מגרשים לבניה

מיקום מבני ציבור - 
לפי תכנון

אזורים מתוכננים:
מקבצי בניה

הפעם הראשונה שאזור זה זכה בה לתוכנית מסודרת הייתה עם תוכניתו של קאופמן מ-1922 לשכונת 
בת גלים. 

קאופמן תכנן את השכונה על פי עקרון עיר הגנים: שכונת מגורים עם איכות חיים, מוגבלת במספר 
תושביה, בתים נמוכי קומה צמודי קרקע עם משקי עזר. שכונה הטובלת בירק ומוקפת ע”י רצועה 

ירוקה או עורף כפרי. במקרה של בת גלים את הרצועות הירוקות תפסה חזית הים והנוכחות הפיזית 
הויזואלית של הכרמל.

לשכונה מערך תכנון פורמאלי עם ציר מרכזי )שד’ בת גלים(, עורקי תחבורה ראשיים ומערך רחובות 
מגורים בעלי אוריינטציה ברורה לים.

בשנת 1944 הציע פרופ’ אדולף ראדינג תוכנית לפיתוח החוף הדרומי של חיפה ובה נכלל בין היתר קו 
החוף באזור זה. התוכנית ברובה לא יצאה לפועל.

בשנים 1945-48 נבנה באזור שיכון החיילים המשוחררים, שאף הוא מסומן במפה זו.
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סקר תמתי
אזורים/שכונות מתוכננות

ספטמבראזורים שכונות מתוכננות
2011

מערב חיפה: בת גלים 
וקריית אליעזר

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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תכנית קאופמן לבת גלים 1922
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מערב חיפה: חוף שיקמונה 

ספטמבר
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

מסמך המדיניות העירונית לשימור
עיריית חיפה

יועצת ראשית:
רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

רח’ קדימה 18 חיפה 34383



תקופת המפתח 
על פי נתונים היסטוריים

מגוון ומפגש עדות, דתות עיר המאה ה-20צומת דרכיםעיר תעשייהתמות כלל עירוניות
וקבוצות

טופוגרפיה ונוף

נמל
התיישבות קדומה בחיפה

1970           1960           1950           1940           1930           1920           1910           1900           1890           1880

המתחמים באזור על פי תוכנית המתאר

חתך טופוגרפי מייצג

מגורים
מבני משרדים )מת”מ(

מרחב נוף תרבות

עין הים ושקמונה

ט

ן

עין הים

שקמונה

ט

שימושי קרקע עיקריים תמות אזוריות

סגנונות בנייה
סגנון בנייה דומיננטי: סגנונות בנייה קיימים

ערבי עירוני
בינלאומי

ערבי עירוני בעין הים ומודרני מאוחר בשאר האזור מודרני מאוחר

תוכן עניינים:

מפת מצב קיים בתחום השימור....................................................ע”מ 1.
מפת בינוי ודרכים 1880..............................................................ע”מ 2. 
מפת בינוי ודרכים 1919..............................................................ע”מ 3.
מפת בינוי ודרכים 1929..............................................................ע”מ 4.
מפת בינוי ודרכים 1939..............................................................ע”מ 5.
מפת בינוי ודרכים 1949..............................................................ע”מ 6.
מפת בינוי ודרכים 1950/60.........................................................ע”מ 7.
מפת סופרפוזיציה של כל התקופות...............................................ע”מ 8.

הערות:

מרחבי השימור המרקמי
 

מפת המתחמים 
על פי תכנית 

המתאר

מפת אזורי 
מורשת 
ורגישות

ן

אזור מערב חיפה, חוף שיקמונה, שוכן במורדות המערביים של הכרמל. האזור 
כולל את השכונות עין הים, שער עליה, קריית שפרינצק, נווה דוד ואזור בתי 

הקברות של חיפה. 
זהו אזור מישורי יחסית, לאורך חוף הים. הוא משמש כמוצאם לים של נחל לוטם, 

נחל עמיק וואדי שיח.
גבולות האזור הם הים התיכון ממערב, רכס ראש הכרמל מצפון, שלוחות הכרמל 

הצרפתי והמערבי במזרח ואזור מת”מ בדרום.
את האזור חוצה מצפון לדרום הדרך ההיסטורית המובילה מחיפה דרומה, שלימים 

נסללה לצידה מסילת הרכבת. כמו כן חלקה התחתון של דרך הים היורדת 
מהכרמל מערבה נמצא באזור זה.

באזור מצוי פארק שיקמונה, אחד האזורים העתיקים בחיפה, הכולל שרידים של 
נמל קדום.

ראשית התפתחותו של האזור בעת המודרנית היא בסוף שנות ה-20 בשכונת עין 
הים, אך רוב האזור הוא חדש יחסית ונבנה לאחר קום המדינה.

צירים היסטוריים
מרחב חיפוש מוסדי

מרחב שימור מרקמי
מרחב נוף תרבות

אזור מורשת בעל רגישות גבוהה
אזור מורשת בעל רגישות נמוכה

אזור מורשת בעל רגישות נמוכה מאוד

אזור מורשת בעל רגישות גבוהה מאוד

3.11
 מערב חיפה: 

חוף שיקמונה )נווה דוד, 
ק. שפרינצק, שער עליה(

תל שיקמונה



ספטמבר
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1:10,000

מפת מצב קיים בתחום השימור

 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

מערב חיפה
חוף שיקמונה

אזור עם תב”ע לשימור 

מבנים לשימור

מרקמים לשימור

1
3.11

באזור זה מיעוט של מרקמים לשימור ולא קיימים כלל מבנים לשימור על פי רשימות השימור של עיריית חיפה. 



סקר תקופתי

ספטמבר2
2011

בינוי ודרכים
1:10,000

 התפתחות
היסטורית

 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

בינוי ודרכים 1880
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מערב חיפה
2חוף שיקמונה

3.11

בינוי ודרכים 1880
במפה משנת 1880 ניתן לראות שהאזור אינו מיושב. אולם, ניתן לראות את הדרך המגיעה מצפון 

ומובילה לכיוון יפו וירושלים ואת דרך החוף המתפצלת ממנה.  



סקר תקופתי
בינוי ודרכים 1919

התפתחות
היסטורית

1:10,000 בינוי ודרכים
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 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

מערב חיפה
חוף שיקמונה 3

3.11

בינוי ודרכים 1919

רכבת 1919

במפה משנת 1919 ניתן לראות שהאזור אינו מיושב, כמו כן ניתן לראות את הדרך המגיעה מצפון לכיוון יפו          
וירושלים, דרך החוף המתפצלת ממנה ואת דרך הים המגיעה מהכרמל ומתחברת אל דרך החוף. סלילתו של קו 

הרכבת המנדטורית המקשרת בין חיפה לקנטרה שבמצרים הושלמה ב- 1919 על ידי הבריטים ושימשה לצרכים 
 צבאיים עד 1920, כאשר קו זה הופך לאזרחי ומשמש את התושבים. 

בשנות ה-20 מתחילות חפירות באתר הארכיאולוגי תל שקמונה, תל עתיק של כ-8 דונם משנת 1550 לספה”נ,     
ישוב יהודי הצפוני ביותר לממלכת ישראל שבשומרון. שמר על המעבר הצר של חוף הים למרגלות הכרמל.



סקר תקופתי

בינוי ודרכים
1:10,000

 התפתחות
היסטורית

בינוי ודרכים 1929
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 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

מערב חיפה
4חוף שיקמונה

3.11

בינוי ודרכים 1929
רכבת 1929

 במפה של 1929 ניתן לראות את התחלת ההתישבות באזור. 
 שכונת עין הים החלה להיבנות בשנות ה-20 על ידי משפחות ערביות וממוקמת בין שכונת שפרינצק 

 לקריית אליעזר. המבנים הינם שיכוני רכבת בעלי 4-5 קומות ורובם מופרדים מהים על ידי מסילת הרכבת.  



סקר תקופתי
בינוי ודרכים 1939

התפתחות
היסטורית

1:10,000 בינוי ודרכים
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 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

מערב חיפה
חוף שיקמונה 5

3.11

בינוי ודרכים 1939

רכבת 1939
במפה משנת 1939 ניתן לראות את המשך התפתחות שכונת עין הים ואת התחלת תכנון המשכה לכיוון דרום. 

 st. Luke’s צמוד לדרך הים ניתן לראות את בית הספר לבנים

דרכים מתוכננות



סקר תקופתי
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 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

מערב חיפה
6חוף שיקמונה

3.11

בינוי ודרכים 1949

רכבת 1949

במפה משנת 1949 ניתן לראות את התפתחות שכונת עין הים לכיוון דרום. המבנים מסודרים על פי תכנון 
מראש ובעלי אופי של שיכוני רכבת. כמו כן ניתן לראות את המשך התפתחות מערך הדרכים באזור.

דרכים מתוכננות



סקר תקופתי
בינוי ודרכים 1950/60
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 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

מערב חיפה
חוף שיקמונה 7

3.11

בינוי ודרכים 1950/60

רכבת 1950/60

 במפה משנות ה-50/60 ניתן לראות בנייה מאסיבית באזור. המשך התפתחות שכנות עין הים והקמתן 
 של שכונות חדשות: קריית שפרינצק, שער העליה ונווה דוד. 



סקר תקופתי

 סופרפוזיציה של כל
1:10,000התקופות

 התפתחות
היסטורית

סופרפוזיציה של כל התקופות
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 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

מערב חיפה
8חוף שיקמונה

3.11

בסופרפוזיציה של תקופות ההתפתחות ניתן 
לראות שלמעט אזור עין הים, הבניה באזור היא 
משנות ה-50 וה-60 ואילך. בתקופות מוקדמות 

יותר שימש האזור בעיקר למעבר.

בינוי ודרכים 1880

בינוי ודרכים 1919

רכבת 1919

בינוי ודרכים 1929

רכבת 1929
בינוי ודרכים 1939

רכבת 1939

בינוי ודרכים 1949

רכבת 1949

בינוי ודרכים 1950/60

רכבת 1950/60



מערב חיפה: החוף הדרומי 

ספטמבר
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

מסמך המדיניות העירונית לשימור
עיריית חיפה

יועצת ראשית:
רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

רח’ קדימה 18 חיפה 34383



תקופת המפתח 
על פי נתונים היסטוריים

מגוון ומפגש עדות, דתות עיר המאה ה-20צומת דרכיםעיר תעשייהתמות כלל עירוניות
וקבוצות

טופוגרפיה ונוף

התיישבות קדומה בחיפה

1970           1960           1950           1940           1930           1920           1910           1900           1890           1880

המתחמים באזור על פי תוכנית המתאר

חתך טופוגרפי מייצג

שטח פתוח 
תעשייה

החוף הדרומי

1.3

מרחבי חיפוש מוסדיים

1.3

1.4

1.5

בסיס חימוש ליד טירה

בסיס מש”א 7200 )חוף כרמל(

מתחם השקם הישן בחוף הכרמל 
)שקמית(

1.5
1.4

שימושי קרקע עיקריים תמות אזוריות

סגנונות בנייה
סגנון בנייה דומיננטי: סגנונות בנייה קיימים

לא רלוונטילא רלוונטי

תוכן עניינים:

מפת מצב קיים בתחום השימור.....................................................ע”מ 1.
מפת בינוי ודרכים 1880...............................................................ע”מ 2. 
מפת בינוי ודרכים 1919...............................................................ע”מ 3.
מפת בינוי ודרכים 1949...............................................................ע”מ 4.
מפת בינוי ודרכים 1950/60..........................................................ע”מ 5.
מפת סופרפוזיציה של כל התקופות.................................................ע”מ 6.

 

הערות:

מפת אזורי מורשת ורגישותמפת המתחמים על פי תכנית המתאר

אזור זה נמצא בפינה הדרום-מערבית של העיר חיפה. זהו אזור מישורי לאורך 
שפת הים. באזור זה נמצא מוצאם של נחל שיח ונחל אזוב לים.

האזור כולל את מתחם בתי הקברות שדה יהושע כפר סמיר, מרכז תעשיות 
מדע )מת”מ(, תחנת רכבת ואוטובוסים חוף הכרמל, מספר בסיסים צבאיים 

ושטחים פתוחים.
האזור משמש בעיקר לתעשייה ומסחר וקיימים בו שטחים פתוחים נרחבים 

יחסית.
לאורך קו החוף עוברת הדרך מחיפה דרומה, שב-1918 נסלל לאורכה קו 

רכבת.
זהו אזור שהתפתחותו העיקרית החלה בשנות ה-60.

צירים היסטוריים
מרחב חיפוש מוסדי

מרחב שימור מרקמי
מרחב נוף תרבות

אזור מורשת בעל רגישות גבוהה
אזור מורשת בעל רגישות נמוכה

אזור מורשת בעל רגישות נמוכה מאוד

אזור מורשת בעל רגישות גבוהה מאוד

3.12 מערב חיפה:
החוף הדרומי
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מפת מצב קיים בתחום השימור

מי
רו

הד
ף 

חו
 ה

ה:
יפ

 ח
רב

מע

על פי הרשימות הקיימות ביחידת השימור של עיריית חיפה, לא מוגדרים כיום מבנים ומרקמים לשימור באזור 
זה, למעט פיתחת ואדי שיח שבה מצוי מרקם לשימור, בהמשך לואדי ולבוסתן כיאט. לאזור ואדי שיח והבוסתן 

קיימת בנוסף תוכנית שימור בהכנה.

 מערב חיפה:
החוף הדרומי

ספטמבר
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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אזור עם תב”ע לשימור 

מבנים לשימור

מרקמים לשימור



סקר תקופתי

1:15,000

בינוי ודרכים 1880

בינוי ודרכים  התפתחות
היסטורית
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 מערב חיפה: 
החוף הדרומי

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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בינוי ודרכים 1880 במפת 1880 היה האזור ריק לחלוטין, למעט הדרך הראשית שעברה לאורך קו החוף.



סקר תקופתי
בינוי ודרכים 1919

 התפתחות
היסטורית

בינוי ודרכים  מערב חיפה:
החוף הדרומי

ספטמבר
2011

 סקר הסטורי-פיזי
1:15,000של העיר חיפה
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בינוי ודרכים 1919

רכבת 1919

במפת 1919 נוספה לאזור מסילת הרכבת שסללו הבריטים מקנטרה שבמצרים לעבר חיפה, אך האזור עצמו 
לא השתנה. ממש על גבולו של הדרומי של האזור, בפינה המערבית, ניתן לראות את ההתישבות הטמפלרית 

נויהרדטהוף שהוקמה בתחילת המאה העשרים.



סקר תקופתי
בינוי ודרכים 1949

בינוי ודרכים  התפתחות
היסטורית

ספטמבר
2011

 מערב חיפה: 
החוף הדרומי

 סקר הסטורי-פיזי
1:15,000של העיר חיפה
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בינוי ודרכים 1949

רכבת 1949
בתצלום האוויר מ-1949 ניתן לראות כפר, שבתיו מפוזרים באופן לא מתוכנן בפתחת ואדי שיח, באזור 

שהיום נמצא בו מתחם בתי הקברות. לאורך מסילת הרכבת ניתן לראות אוסף מבנים חזרתיים, ככל הנראה 
מחנה צבאי. 



סקר תקופתי

ספטמבר
2011

 התפתחות
היסטורית

בינוי ודרכים

בינוי ודרכים 1950/60

 מערב חיפה:
החוף הדרומי

 סקר הסטורי-פיזי
1:15,000של העיר חיפה
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בינוי ודרכים 1950/60

רכבת 1950/60

בשנות ה-60 ניתן לראות את המחנה הצבאי ואת הכפר בפתחת ואדי שיח. בשאר האזור לא חלו שינויים 
משמעותיים.



סקר תקופתי

ספטמבר
2011

סופרפוזיציה של כל התקופות

בינוי ודרכים  התפתחות
היסטורית

 מערב חיפה: 
החוף הדרומי

 סקר הסטורי-פיזי
1:15,000של העיר חיפה
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בינוי ודרכים 1880

בינוי ודרכים 1919

רכבת 1919

בינוי ודרכים 1929

רכבת 1929
בינוי ודרכים 1939

רכבת 1939

בינוי ודרכים 1949

רכבת 1949

בינוי ודרכים 1950/60

רכבת 1950/60



הכרמל: כרמל צרפתי

ספטמבר
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

מסמך המדיניות העירונית לשימור
עיריית חיפה

יועצת ראשית:
רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור
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חלוקה לתת מתחמים

כרמל צרפתי

תקופת המפתח 
על פי נתונים היסטוריים

מגוון ומפגש עדות, דתות עיר המאה ה-20צומת דרכיםעיר תעשייהתמות כלל עירוניות
וקבוצות

טופוגרפיה ונוף

1970           1960           1950           1940           1930           1920           1910           1900           1890           1880

המתחמים באזור על פי תוכנית המתאר

חתך טופוגרפי מייצג

כרמל צרפתי )חדש(
)י1( כרמל צרפתי היסטורי

)י2( רמת התשבי

מרחב נוף תרבות מרחבי חיפוש מוסדיים

י

יא

הכרמל: כרמל צרפתי

14

1.2

 הכנסיה הכרמליטית 
)מתחם הכרמליטים 

בסטלה מאריס(

בסיס חיל הים 
בסטלה מאריס

מונומנטים באזור

מערת אליהו

 המנזר הכרמליטי 
בסטלה מאריס

בית הקיץ של עבד אללה 
־ששה והמגדלור בסטלה

מאריס

II
ראש הכרמל

מגורים אזורים ושכונות מתוכנות
שיכונים ושיכוני עובדים

מגוון ומפגש
ריבוי מבני ואתרי דת

אתר עליה לרגל
התיישבות קדומה בחיפה

טופוגרפיה ונוף
גנים היסטוריים

שימושי קרקע עיקריים תמות אזוריות

סגנונות בנייה
סגנון בנייה דומיננטי: סגנונות בנייה קיימים

מבני ציבור בהשפעה אירופאית
ערבי עירוני

אין

צמחיה ותיקה כגורם משמעותי במתחם
אזור עתיק של חיפה

אקלקטי
בינלאומי

מודרני מאוחר

תוכן עניינים:

מפת מצב קיים בתחום השימור........................................................ע”מ 1.
מפת בינוי ודרכים 1880..................................................................ע”מ 3. 
מפת בינוי ודרכים 1919..................................................................ע”מ 4.
מפת בינוי ודרכים 1929..................................................................ע”מ 5.
מפת בינוי ודרכים 1939..................................................................ע”מ 6.
מפת בינוי ודרכים 1949..................................................................ע”מ 7.
מפת בינוי ודרכים 1950/60.............................................................ע”מ 8.
מפת סופרפוזיציה של כל התקופות....................................................ע”מ 9.
מפת אזורים/שכונות מתוכננות..............................................................ע”מ 10.
מפת מבני דת ובתי קברות...................................................................ע”מ 12.
מפת דרכים היסטוריות.........................................................................ע”מ 13.
מפת בתי מלון ואכסניות צלבנים......................................................ע”מ 14.

הערות:

מרחבי השימור המרקמי

1

3

4

יפה נוף, שד’ הנשיא,
 התשבי 

14
1.2

II
מפת המתחמים על פי תכנית המתאר

צירים היסטוריים
מרחב חיפוש מוסדי

מרחב שימור מרקמי
מרחב נוף תרבות

מפת אזורי מורשת ורגישות

אזור מורשת בעל רגישות גבוהה
אזור מורשת בעל רגישות נמוכה

אזור מורשת בעל רגישות נמוכה מאוד

אזור מורשת בעל רגישות גבוהה מאוד

3.13  הכרמל:
כרמל צרפתי

אזור הכרמל הצרפתי כולל בתוכו את רכס ראש הכרמל ובו מתחם הכרמליטים 
ובסיס חיל הים, ואת שכונות הכרמל הצרפתי, רמת התשבי והכרמל הצפוני 

)רחובות יפה נוף, שד’ הנשיא והתשבי(.
גבולות האזור הם הים התיכון מצפון, שכונת עבאס ורחוב אלנבי ממזרח, הכרמל 

המרכזי ונחל לוטם מדרום ועין הים וקרית שפרינצק במערב. 
מבחינה טופוגרפית האזור הינו רמה בגובה כ-150 מ’ היורדת בתלילות לים 

ומותירה רצועת חוף צרה ברוחב כמאה מטרים בלבד.
זהו אחד האזורים המרשימים ביותר בחיפה מבחינה נופית: המפגש הדרמטי בין 

הכרמל לים הוא אחד המראות הידועים של חיפה ושל ארץ ישראל בכלל. 
מהאזור קיימת תצפית לשלושה כיווני נוף ים: לצפון, למערב ולמזרח.

באזור עוברת אחת הדרכים הבודדות שהובילה בעבר מהים אל הכרמל, היא דרך 
סטלה מאריס.

האזור מתחלק לשני מתחמים עיקריים: רכס ראש הכרמל והשכונות החדשות יותר  
)כרמל צרפתי, רמת התשבי והכרמל הצפוני(. 

רכס ראש הכרמל הוא אחד מאזורי ההתיישבות הקדומים ביותר בחיפה ונמצאים 
בו שניים מאתריה הקדומים והחשובים: מערת אליהו ומנזר הכרמליטים. באזור 
זה התיישבה אחת הקבוצות הייחודיות הקשורות לכרמל ולחיפה - הכרמליטים. 

במתחם זה נותרו שטחי נוף פתוחים נרחבים ושיד אדם טרם נגעה בהם.
לעומתו אזור השכונות הצפוניות של הכרמל הוא אזור מגורים אשר החל להתפתח 

רק בתחילת המאה העשרים כאזור התיישבות מתוכנן המשקף את עקרונות 
התכנון של התקופה. 
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1:10,000  הכרמל:
כרמל צרפתי

ספטמבר
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 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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לפי רשימת השימור הקיימת מוגדרים באזור מבנים ומרקמים לשימור.
קיימת עבודה שנעשתה ע”י הועד הישראלי לאונסק”ו בשיתוף עם רשות הטבע והגנים על אזור “ראש הכרמל” 

כאתר נוף תרבות.
אזור עם תב”ע לשימור 

מבנים לשימור

מרקמים לשימור



סקר תקופתי

1:10,000

התיישבות קדומה

בינוי ודרכים  התפתחות
היסטורית
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ספטמבר
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 הכרמל: 
כרמל צרפתי

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

רכס ראש הכרמל שימש לפולחן אלילי החל מתקופות קדומות דרך התקופה הרומית, הביזנטית, הצלבנית ובשלטון המוסלמים. 
באזור נמצאת מערת אליהו - מקום קדוש ומוקד עליה לרגל עבור יהודים, נוצרים ומוסלמים. בקרבת המערה נמצאו ממצאים פריהיסטוריים ובמערה 

עצמה נמצאו שרידים ארכיאולוגיים המעידים על פולחן אלילי בתקופת בית שני ובתקופת המשנה.
בתקופה הביזאנטית, במאה ה-6, הוקמו באזור שני מנזרים: מנזר אליהו ליד המערה ומנזר סט. מארינה במעלה הרכס, במקום בו עומד המגדלור כיום. 

מוסלמים.
במאה ה-12 נוסד המסדר של גבירתנו מהר הכרמל או המסדר הכרמליטי. נזיריו התגוררו בכוכים ובמערות בואדי שיח, מסביב למעיין עין פראג’ ועזבו 

את המקום עם התמוטטות הממלכה הצלבנית והשתלטות המוסלמים על ההר.
במאה ה-17 שבו הכרמליטים להר והקימו את מנזרם החדש במערכת המערות הטבעיות שמעל מערת אליהו. מערות אלה שהורחבו ושופצו על ידם 

נקראו מערות פרוספר ע”ש מייסד המסדר בתקופה זו. ב-1760 נהרס המנזר בידי חייליו של דאהר אל-עומר וב-1767, בסיוע צרפת, קיבלו הכרמליטים 
את מרחב ראש הכרמל לידם ובנו מנזר חדש במקום בו קיים מנזר הכרמליטים כיום. אך זה נהרס על ידי עבדאללה פחה שליט עכו בתחילת המאה 

ה-19.  
במפה של Doubdan משנת 1666 ניתן לראות את רכס ראש הכרמל. בחלקו התחתון נמצאת מערת אליהו )מסומנת במספר 2(, מעליה מופיעה מערת 

אלישע )מספר 3(, לכל אורכו מסומנים כוכים ומערות )מסומנים במספר 4( ולמעלה מסומן מנזר )לפי תרגום הטקסט “המנזר הגדול של הכרמליטים”(
ב-1821 החליט שליט עכו עבדאללה פחה להקים לו ולמשפחתו בית קיץ באזור. לפי המסופר הוא פוצץ את המנזר שהיה קיים במקום ומאבניו הקים 

את ביתו.
ב-1828 בנו הכרמליטים מנזר חדש, הוא המנזר הנוכחי שנמצא בראש הרכס, ובשנות ה-60 של המאה ה-19 נבנתה קאפלה קטנה ממערב למנזר 

פרוספר, היא קפלת הלב הקדוש, והוקם, ממערב לכנסיה, בית הקברות של הכרמליטים.

2
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איורי מנזר הכרמליטים 
מקור: לורנס אוליפנט, חיפה: כתבות מארץ-ישראל 1882-1885.

מפה של Doubdan משנת 1666, רכס ראש הכרמל.
 .Doubdan, Jean. Le voyage de la Terre Sainte. Paris, 1666. 3rd edition, First published in 1657 :מקור
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ב-1880 היו הכרמליטים גורם יחידי על רכס הכרמל. היתה דרך אחת ויחידה, היא דרך סטלה מריס כיום, 
שעלתה מהעיר חיפה אל-ג’דידה דרך המנזר לציר רכס הכרמל. 

מתוך הכתובים אנו יודעים שבתקופה זו היו קיימים באזור גם בית עבדאללה פחה )1821(, קפלת הלב הקדוש 
ובית הקברות הכרמליטי )שנות ה-60 של המאה ה-19( וכמובן מערת אליהו העתיקה.

בתקופה זו החלו הגרמנים מתיישבי המושבה הגרמנית לגלות עניין באזור, אך למעט מטעי הגפנים מעל 
למושבה הגרמנית במעלה ההר, עדיין אין להתעניינותם עדות פיזית בשטח.

בינוי ודרכים 1880
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במפת 1919 נראים בבירור מנזר הכרמליטים, בית עבדאללה פחה והמגדלור. כל שאר האדמות שהיו בשליטת 
הכרמליטים, עד לצומת שבין שד’ הנשיא, שד’ הציונות ורחוב טשרניחובסקי אינן מיושבות.

בחלק הדרומי של האזור ניתן לראות דרכים לאורך הרחובות יפה נוף והנשיא. כמו כן ניתן לראות את הדרך אותה סללו 
הטמפלרים )כיום לאורך שדרות הציונות( על מנת שיוכלו להגיע מהמושבה הגרמנית לרכס הכרמל מבלי לעבור דרך 
מנזר הכרמליטים )לאור יחסי התחרות והאיבה בין שתי הקבוצות(. גם אזור זה היה ברובו כרמים של בני המושבה 

הגרמנית ומעט מאוד בתים, בעיקר בתי קיץ.
ניתן לראות את הכנסייה הרוסית אורתודוכסית שקיימת עד היום ברחוב החורשה. כנסייה זו הקומה במקביל להקמת 

המזח הרוסי, על מנת לשרת ולשכן את עולי הרגל במקום.
בפינה הדרום-מזרחית של האזור, במקום בו נמצא כיום גן האם ומרכז פנורמה, ניתן לראות את מיסיון הכרמל, מיסיון 

גרמני אוונגלי אשר החל לפעול בראשית המאה ה-20. סמוך למיסיון היו שני בתי מגורים שהיו שייכים, לפי מפת שומאכר 
מ-1908 לפואד סעד, מתורגמן הקונסוליה הגרמנית, ולמייסנר פחה, המהנדס הנודע של הרכבת החיג’אזית. 

בינוי ודרכים 1919

רכבת 1919
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במפת 1929 לא ניכר שינוי בשטחם של הכרמליטים אשר בחלקו הצפון-מערבי של האזור. 
האדמות בחלקו הדרום-מזרחי של האזור נקנו בידי תושבים מחיפה, יהודים וערבים כאחד, ולא בידי גורם מרכזי 

שיטפל בשטח. במפת 1929 ניכרים שלושה ריכוזי מבנים באזור: בסביבות בתי “מיסיון הכרמל” בפינה הדרום-
מזרחית של האזור )פנורמה וגן האם כיום(, בסביבות רחוב עין גדי ומול הכנסיה הרוסית.

בינוי ודרכים 1929
רכבת 1929
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בשנת 1936 הועבר מנזר הנזירות הכרמליטיות מבת גלים לרכס הכרמל וניתן לראותו במפת 1939. בתכנית 
המתאר של חיפה מ-1934 נאסרה הבניה בחלקו הצפוני של האזור. לעומת זאת, השלוחה המערבית מדרך 

טשרניחובסקי, בין הרחובות בית לחם וישעיהו חולקה ביוזמת המנזר הכרמליטי למגרשים ונמכרה בהדרגה. במפת 
1939 ניתן לראות את תוואי הרחובות באזור ומעט בתים ראשונים לאורך רחוב טשרניחובסקי.

בתחילת שנות ה-30 נרכשו, גם כן מהמנזר הכרמליטי, הקרקעות של רמת התשבי, על ידי הכשרת הישוב וחולקו 
למגרשים על ידי קאופמן. במפה ניתן לראות את תוואי הרחובות באזור ובתים בודדים בנויים.

בחלק הדרום-מזרחי של האזור ניתן לראות את המשך התפתחות הבניה סביב אותם המוקדים: מיסיון הכרמל, אזור 
הכנסיה הרוסית )רחוב החורשה(, ואזור רחוב עין גדי. ניתן לראות שרחוב התשבי, אשר לא היה קיים ב-1929, נוסף 

במפה זו.

רמת התשבי

מנזר הכרמליטיות

בינוי ודרכים 1939

רכבת 1939
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הערה: בשל מחסור בתצלום אויר המכסה את האזור כולו המידע המופיע במפה הוא חלקי בלבד.
בשנות הארבעים המשיך האזור כולו להתפתח. לאורך הקטע של הדרך ממנזר הנזירות למנזר בסטלה מאריס 
נוספו בשנות הארבעים כמה בתי מגורים משותפים, באזור השלוחה המערבית ורמת התשבי נוספו ונבנו בתים.

גם בחלק הדרום-מזרחי של האזור הואץ קצב הפיתוח של האיזור. מספר הבתים גדל, נוספו שטחי מסחר 
והאזור הפך לאזור מגורים ברמה גבוהה המשלב תיירות ופנאי. נפתחו בתי קפה ומסעדות ובמקום התגוררה 

ובילתה אוכלוסיה מגוונת: יהודים, גרמנים, ערבים, תיירים ואנשי צבא.
במהלך מלחמת העולם השניה הופקע קו הרכס בין שני מנזרי הכרמליטים ע”י הצבא הבריטי אשר הקים לאורכו 

מחנות ומתקנים עד בניין המגדלור.

בינוי ודרכים 1949

רכבת 1949
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לאחר קום המדינה ממשיך האזור להתפתח. בתחילת שנות ה-50 נבנים בו שני מתמחי שיכונים בולטים, 
 שניהם תוכננו ע”י האדריכלים מנספלד-גיתאי: שיכון חיל הים )1950-54( ושיכון צנובר לאנשי קבע 

)1950-52(, )ראה מפת אזורים מתוכננים ושיכונים בהמשך(. 
שיכונים נוספים נבנו באזור רמת שאול לאורך רחוב בית -לחם.

המבנים והמתקנים לאורך קו הרכס, שהוקמו ע”י הצבא הבריטי, הועברו עם קום המדינה לידי צה”ל אשר 
מוסיף ומחזיק ברובם גם כיום.

בינוי ודרכים 1950/60

רכבת 1950/60
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מבחינה תקופתית, ניתן לראות, שלמעט אזור סטלה מאריס: מנזר 
הכרמליטים ומערת אליהו, רובו של האזור התפתח במהלך המאה ה-20 
ובעיקר בשנות ה-30 וה-40. בגלל שהמגרשים באזור נרכשו ברובם בידי 

בודדים או קבוצות קטנות ההתפתחות הייתה איטית יחסית ומפוזרת 
באופן אקראי למדי. 

בינוי ודרכים 1880

בינוי ודרכים 1919

רכבת 1919

בינוי ודרכים 1929

רכבת 1929

בינוי ודרכים 1939

רכבת 1939

בינוי ודרכים 1949

רכבת 1949

בינוי ודרכים 1950/60

רכבת 1950/60
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באזור זה היו האדמות בידיהן של עדות דתיות שונות: גרמנים קתולים, גרמנים אוונגליים, טמפלרים, יוונים 
אורתודוכסיים, יוונים קתוליים, הכנסייה הרוסית והכרמליטים הלטיניים כמובן. כתוצאה השטחים הועמדו למכירה 

בתקופות שונות ונרכשו על ידי גורמים רבים ושונים, יהודים וערבים. כתוצאה, פעלו גורמים שונים על חלקות אדמה 
קטנות והמרחב לא תוכנן כיחידה אחת מגובשת ומוגדרת. 

יוצא דופן הוא מתחם רמת התשבי, שנרכשה ע”י הכשרת היישוב ב-1933 כיחידה אחת וחולקה למגרשים ע”י קאופמן.
בתכנית המתאר של חיפה מ-1934 הוגדר המרחב הצפוני של אזור זה כאסור למגורים, למעט מבנים קיימים. אזור 
הרחובות יפה נוף והנשיא הוגדר כאזור מגורים א’, כלומר אחוזי בניה נמוכים ואזור שייעודו בעיקר מגורים עם מעט 

מסחר. ב-1944 ערכה העיריה תוכנית חפ-669 לאזור הרחובות התשבי ולאונרדו דה וינצי, שלא יצאה במלואה לפועל.
בשנות ה-50 נבנו באזור שני מתחמי שיכונים: שיכון חיל הים ושיכון צנובר לאנשי קבע.
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אזורים מתוכננים: 
חלוקת מגרשים לבניה

מיקום מבני ציבור - 
לפי תכנון

אזורים מתוכננים:
מקבצי בניה
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תוכנית חלוקת המגרשים לרמת התשבי

תוכנית שיכון צנובר לאנשי קבע )1950-52(

תוכנית שיכון חיל הים )1950-54(
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באזור לא קיימים הרבה מבני דת, אבל מדובר על מבני דת מוקדמים ומרכזיים בחיפה שהייתה להם השפעה גם 
על המרחב סביבם. 

בחלקו המערבי של האזור, במדרון רכס הכרמל, נמצאת מערת אליהו, מקום קדוש לשלוש הדתות: יהודים, נוצרים 
ומוסלמים ששימש גם כמוקד עליה לרגל. 

עוד בחלק המערבי, ממנזר הכרמליטים ועוד למנזר הכרמליטיות, היה נתון השטח כולו לשליטתם של הכרמליטים.
הכנסיה הרוסית, ברחוב החורשה, שהייתה מוקד לתפילה וללינה עבור עולי הרגל הרוסים, ומיסיון הכרמל השייך 

לגרמנים האוונגלים וגם בו אכסנייה לעולי רגל ממוקמים בחלקו המזרחי של האזור והיוו מוקדי השפעה בסביבתם.

בתי קברות

מבני דת

מנזר הכרמליטיות

הכנסייה הרוסית

מיסיון הכרמל

מערת אליהו

מנזר הכרמליטים
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דרכים היסטוריות ורכבת

באזור עוברת דרך היסטורית חשובה בחיפה היא דרך סטלה מאריס אשר הובילה מהעיר חיפה שלמרגלות 
הים אל רכס הכרמל בעלייה מתונה יחסית. דרך זו מתחברת עם “הדרך העליונה” היא הדרך לאורך רכס 

הכרמל. בתחילת המאה ה-20 סללו הטמפלרים דרך נוספת, לאורך שדרות הציונות של ימינו, אשר התחברה 
לציר רכס הכרמל ליד מנזר הכרמליתיות בפינת הרחובות טשרניחובסקי, שדרות הציונות ושדרות הנשיא. 

מעט דרומה מצומת זו מסתעף רחוב יפה נוף, בעבר רחוב פנורמה, שכבר בשנות ה-30 הוגדר בו תוואי 
לטיילת נוף, והתפתח כציר לאורכו פעילויות בילוי,בידור ופנאי.
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דרכים היסטוריות
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בתחילת ההתיישבות באזור, שימש האזור כמקום לינה עבור עולי הרגל שהגיעו לחיפה. עולי 
הרגל הכרמליטים התאכסנו במתחם הכרמליטים, עולי הרגל הרוסים במתחם הכנסייה הרוסית 

ועולי הרגל הגרמנים אוונגליים במתחם מיסיון הכרמל. בהמשך, בעיקר בחלקו המזרחי של האזור 
בהשפעת התפתחותו של מרכז הכרמל כאזור בילוי ונופש, נוספו גם באזור זה בתי מלון “חילוניים” 

ופנסיונים. לאחר קום המדינה, נוספו מעט פנסיונים גם בחלקו המערבי של האזור.

בתי מלון ופנסיונים לפני 1948

בתי מלון ופנסיונים עד 1963

אכסניות לצליינים לפני 1948

פנסיון הכרמל 
הצרפתי

פנסיון רבץ

בית וונדרליך

מלון דן כרמל

מלון אירופה
בית המילואים

הכנסיה הרוסית 
אכסנייה לעולי רגל

מנזר הכרמליטים 
אכסנייה לעולי רגל

מלון כרמלהיים

“המועדון”
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של העיר חיפה

מסמך המדיניות העירונית לשימור
עיריית חיפה

יועצת ראשית:
רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

רח’ קדימה 18 חיפה 34383



תקופת המפתח 
על פי נתונים היסטוריים

מגוון ומפגש עדות, דתות עיר המאה ה-20צומת דרכיםעיר תעשייהתמות כלל עירוניות
וקבוצות

טופוגרפיה ונוף

1970           1960           1950           1940           1930           1920           1910           1900           1890           1880

המתחמים באזור על פי תוכנית המתאר

חתך טופוגרפי מייצג

)יב1( כרמל מערבי

)יב2( מרכז הכרמל )כרמלהיים(

)יב3( רחובות קדימה והיינריך היינה

)יב4( כרמל מרכזי

כרמל מרכזי ומערבי

III
יט

יג

מרחב נוף תרבות

יב

יג

יט

ןןן

כרמל מרכזי 
ומערבי 

רמת הדר

כבאביר 

ואדי שיח

יב

הכרמל: כרמל מרכזי ומערבי

מגורים אזורים ושכונות מתוכננות
מגוון ומפגש

התיישבות קדומה בחיפה )ואדי שיח(
צומת דרכים ומרכז תחבורה היסטורי

מרכז בילוי היסטורי
אזור נופש ובתי מלון

טופוגרפיה ונוף
גנים היסטוריים

שימושי קרקע עיקריים תמות אזוריות

סגנונות בנייה
סגנון בנייה דומיננטי: סגנונות בנייה קיימים

בינלאומי
מודרני מאוחר

מודרני מאוחר

צמחיה ותיקה כגורם משמעותי במתחם

אזור זה נמצא על רכס הכרמל, בשטח מישורי רחב יחסית. 
בחלקו המערבי קיימות שתי שלוחות )הכרמל המערבי ורחוב קדימה עד לכפר 

כבאביר(. בין השלוחות חותרים שלושה ואדיות היורדים מהכרמל מערבה לכיוון 
הים: ואדי לוטם )בחלקו הצפון-מערבי של האזור(, ואדי עמיק וואדי שיח )בחלקו 

הדרום-מערבי של האזור( . בצידו הצפון מזרחי קיימת ירידה תלולה בטופוגרפיה, 
היא רמת הדר, עד למדרגת הדר הכרמל. בחלקו הדרומי נוגסים נחל אבן ונחל תן 

המתנקזים לכיוון מזרח.
האזור כולל בתוכו את הכרמל המערבי, הכרמל המרכזי , רמת הדר וכבאביר ואת 

הואדיות שביניהם.
גבולות האזור הם הדר מצפון-מזרח, רמת התשבי מצפון, נווה דוד במערב 

וכרמליה וורדיה בדרום. זהו אזור ייחודי מבחינה טופוגרפית, במרכז רכס 
הכרמל, המאפשר נקודות תצפית למזרח, לצפון ולמערב.

האזור מהווה צומת דרכים לארבעה צירים עיקריים: דרומה לאורך רכס הכרמל, 
מערבה לאורך דרך הים, צפונה לכיוון סטלה מאריס ומשם למטה לעיר חיפה 

ומזרחה דרך שכונת הדר אל העיר התחתית.
כיום, כמו בעבר, משמש האזור בעיקר למגורים. למעט ואדי שיח, אשר מהווה אזור 
התיישבות קדומה, האזור החל להתפתח בתחילת המאה ה-20 כששיא התפתחותו 

היה בשנות ה-30 וה-40.
האזור, שתוכנן מראש כשכונת מגורים, הפך החל משנות ה-60 וה-70 למרכז 

עירוני, הכולל אזורי מסחר ובילוי.

תוכן עניינים:

מפת מצב קיים בתחום השימור.....................................................ע”מ 1.
מפת בינוי ודרכים 1880...............................................................ע”מ 2. 
מפת בינוי ודרכים 1919...............................................................ע”מ 3.
מפת בינוי ודרכים 1929...............................................................ע”מ 4.
מפת בינוי ודרכים 1939...............................................................ע”מ 5.
מפת בינוי ודרכים 1949...............................................................ע”מ 6.
מפת בינוי ודרכים 1950/60..........................................................ע”מ 7.
מפת סופרפוזיציה של כל התקופות.................................................ע”מ 8.
מפת שכונות......................................................................................ע”מ 9.
מפת גנים, צירי מדרגות וואדיות..........................................................ע”מ 11.
מפת דרכים היסטוריות.....................................................................ע”מ 12.
מפת מרכז עירוני.............................................................................ע”מ 13.
מפת בתי מלון ואכסניות....................................................................ע”מ 14.

מפת סופרפוזיציה של התמות............................................................ע”מ 15. 
 

הערות:

מרחבי השימור המרקמי
 

חלוקה לתת מתחמים

מפת המתחמים על פי תכנית המתאר
צירים היסטוריים

מרחב חיפוש מוסדי
מרחב שימור מרקמי

מרחב נוף תרבות

מפת אזורי מורשת ורגישות

אזור מורשת בעל רגישות 
גבוהה

אזור מורשת בעל רגישות 
נמוכה

אזור מורשת בעל רגישות 
נמוכה מאוד

 אזור מורשת בעל רגישות 
גבוהה מאוד
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לאזור מרכז הכרמל לא נעשה סקר שימור. ברשימת השימור מוגדרים בו מבנים ומרקמים לשימור, המסומנים על 
גבי המפה לעיל.

באזור שתי תכניות בניין עיר נקודתיות העוסקות בשימור:
חפ/1938 - שימור ובינוי באתר חוות קלר.

חפ/1842ב - שימור מבנה קיים והנחיות לבניה חדשה התשבי 130.
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מפת מצב קיים בתחום השימור

אזור עם תב”ע לשימור 

מבנים לשימור

מרקמים לשימור
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בינוי ודרכים 1880
עד המאה ה-19 היה האזור בלתי מיושב למעט מגורים ארעיים לרועים ולמתבודדים. ולמעט אזור ואדי שיח בו הייתה 

התיישבות קדומה בבתקופה הפרה-היסטורית, ביזנטית וצלבנית )ראה מפת אתרים ארכיאולוגיים בחיפה והטקסט 
בהמשך(.

באזור, על קו רכס הכרמל,  עברה דרך משובשת אחת שנקראה “הדרך העליונה”. במפה מ-1880 ניתן לראות את סימונה 
של דרך זו. 

הגורם היחיד שפעל בהר הכרמל בתקופה זו, באזור הצפוני-מערבי של הרכס, היו הכרמליטים. הם הגדירו לעצמם שטח 
נרחב מנחל שיח שבדרום, דרך הכרמל המרכזי ועד לראש הכרמל.

מיד עם בואם, בשלהי המאה ה-19, גילו הטמפלרים התעניינות באזור. בתחילה הם נטעו חלקות גפנים מעל למושבתם. 
הכרמליטים, שלא ראו בעין יפה “פלישה” זו, מיהרו להקיף את שטחיהם בחומת אבן, וכתוצאה מנעו מהטמפלרים 

גישה לאדמותיהם. לאחר מאבקים פיזיים ומשפטיים רבים הושגה פשרה בין-מעצמתי בין פרוסיה וביסמרק לאפיפיור, 
והתאפשרה גישתם של הטמפלרים להר.

במפת 1880 ניתן לראות שהאזור הוא בלתי מיושב. ניתן לראות את הדרך העוברת לאורך קו הרכס ואת שבילי הולכי 
הרגל העולים מכיוון העיר חיפה השוכנת ליד הים אל ההר.

התיישבות קדומה - ואדי שיח:
בואדי שיח, מסביב מעיין עין פראג’, התקיימה במאה ה-13 התיישבות של מסדר הכרמליטים. הנזירים הכרמליטים שעד 
לתקופה זו חיו כמתבודדים בכרמל הורשו לחיות חיי קהילה והתיישבו במערות ובכוכים מסביב למעיין, בנו טרסות ועיבדו 
את האדמה במדרונות ההר. ממערב למעיין נותרו שרידי כנסיה מבוצרת, שחרבה עם הכיבוש הממלוכי, במהלכו, על פי 

האגדה, נטבחו הנזירים שחיו במקום. במאה ה-17, עם שובם של הכרמליטים לכרמל הם בחרו באזור ראש הכרמל ומערת 
אליהו כמרכז התיישבותם ולא חזרו לישב אזור זה, אך הם שיפצו את המנזר, בנו במקום קפלת תפילה ויתכן שאף חזרו 

לעבד חלק מהאדמות שסביב למעיין. 
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בינוי ודרכים 1919
ב-1890 הוקם על ידי הטמפלרים הבית הראשון באזור, הוא בית קלר. הבית נבנה על ידי פרידריך קלר, בכספה של 

האצילה הגרמנית פון בנוורט. בהמשך נבנו מבנים נוספים בשכונה וכן אכסניות ובתי מלון. האזור הפך במהרה לפרוור 
הקיץ והנופש של הטמפלרים. 

בתצלום האויר מ-1918 ובמפת 1919 ניתן לראות  בבירור את שכונת כרמלהיים שכללה את בית קלר ומבני מגורים 
ושירותים  נוספים. כמו כן, ניתן לראות את מלון פרוס )כיום בית הכט( שנבנה ב-1893, ואת מבני המגורים של משפ’ היימן 

שכללו בתוכם גם אכסניה.
בחלקו הצפוני של האזור ניתן לראות את המנזר שנבנה כהוספיס עבור צליינים ב-1903 ונקרא כיום סנט מקסימוס 

הוספיס. המקום שימש כאכסנייה לצליינים ואח”כ לאחיות הבורמהיות מבוואריה. לא רחוק ממנו נמצא מלון כרמלהיים 
והמבנה הקרוי “המועדון”, שהיה בית הבראה ומרגוע בבעלות הפסטור שניידר.

במפת 1919 ניתן לראות את דרך הים. הדרך העולה מאזור החוף הדרומי של חיפה לכיוון הכרמל. 

בחלקו הדרום-מערבי של האזור ניתן לראות במפת 1919 את הכפר האחמדי כבאביר. במפקד שערך שומאכר ב-1886 
אין זכר לכפר בשם זה דבר המחזק את הסברה כי כפר זה נוסד בשנות ה-90 של המאה ה-19 ע”י מהגרים מעזה )בחלק 

מהמפות הראשונות בהן מופיע הכפר שמו הוא עזאווי, כלומר מעזה(. 
הכפר כבאביר הוא מקום מושבם של האחמדים, כת מהודו אשר נוסדה בשלהי המאה ה-19 ע”י מירזא גולאם אחמד אל-
קדיאני. האחמדים רואים עצמם כמוסלמים לכל דבר מבחינה דתית ואת השתייכותם לכת האחמדים הם רואים כתפיסה 

ואורח חיים שונה. במרכז אמונתם עומדת ההתנגדות לג’יהאד )מלחמת הקודש( והאמונה שאת האיסלאם יש להפיץ 
בדרכי שלום ולא בכוח החרב. האחמדים גורסים כי עם מותו של הנביא מוחמד לא עברה הנבואה מן העולם אלא הוסיפה 
להתגלגל מדור לדור עד אשר הגיע לגולאם ולתלמידיו שהאל הטיל עליהם לחדש את פני האיסלאם. האחמדיה הינה דת 

המיועדת גם לנוצרים ולהינדואיסטים, גולאם הוא התגלמותו של ישו המשיח ושל הקרישנה. חכמי האיסלאם מבחינתם 
דחקו את האחמדים לשוליים הקיצוניים שלו, אך לא הוציאם מחוץ לדת, כפי שעשה לבאהיים.

לארץ ישראל הגיעו שליחיהם לראשונה בסוף שנות ה-20 של המאה הקודמת. הם פעלו במקביל גם בדמשק, ירושלים, 
נצרת ושכם. ב-1928 הם נתקלו בעוינות בדמשק, בשל החשד להיותם משתפי פעולה עם שלטון המנדט הבריטי, ולכן 
 העבירו את מרכזם המזרח תיכוני לחיפה. בני הכפר כבאביר קלטו את שליחי האחמדים וקיבלו על עצמם את אמונתם. 
בני העדה החיים בכפר, בודדו עצמם והתבדלו מיתר ערביי חיפה. זהו המקום היחיד בארץ כיום בו פעילים בני עדה זו.



סקר תקופתי
בינוי ודרכים 1929

בינוי ודרכים  התפתחות
1:15,000היסטורית

בשלהי מלחמת העולם הראשונה, לנוכח התקדמותם של הבריטים לכיוון ארץ ישראל החלו הטמפלרים מוכרים את 
אדמותיהם. אפ”ק )בנק אנגלו-פלשתינה( וחברת הכשרת היישוב החלו לרכוש במרץ שטחים אלה. הם הצליחו לקנות את 
רוב שטחי קלר, אונגר ויונג. בתקופה זו נולד לראשונה השם “כרמל מרכזי” כשם המייצג אדמות אלה. בנוסף נרכש ביתה 

של הברונית פון באנוורט ע”י יהודים.

לאחר מלחמת העולם הראשונה החלה חברת הכשרת היישוב במכירת האדמות אותן רכשה. הם פנו לפטריק גדס שיתכנן 
את השכונה ומשלא השלים את העבודה המשיך קאופמן בתכנון, על בסיס תוכניותיו של גדס. התכנון הושלם ב-1923. 
שני המגרשים הראשונים שנמכרו היו בפינת הרחובות שד’ הנשיא ואלחנן שם נטבע השם מרכז הכרמל ומשם החלה 

ספירת המגרשים. הבניינים הראשונים קמו באזור המישורי שכן כאן היתה קיימת עדיין תשתית הטמפלרים. 
מתוך השוואה בין מפת 1919 למפת 1929 ניתן לראות כי לא חל שינוי משמעותי בין שתי המפות. ניתן לראות כי אכן 

נוספו בתים בודדים באזור רחוב אלחנן ושד’ הנשיא )מרכז הכרמל( וכן באזור הרחובות מחניים וזיוונית. כמו-כן ניתן 
להבחין בבית מלון חדש ברחוב קלר הוא מלון הרצליה, המלון הראשון שהוקם בכרמל על ידי יהודים בשנת 1923.
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בינוי ודרכים 1929



סקר תקופתי

 התפתחות
היסטורית

1:15,000בינוי ודרכים

בינוי ודרכים 1939

במפה משנת 1939 ניכרת תנופת הבניה היהודית שעברה על האזור בשנות ה-30. האוכלוסיה היהודית באזור 
התרבתה במהירות ובנתה בתים בקצב מסחרר. ב-1933 היו באזור כ-20 בתים ואילו ב-1935 כבר היו כ-200 
בתים. גדילה משמעותית זו נבעה בין השאר מבואם של אנשי העלייה החמישית, בעיקר יוצאי גרמניה, שבחרו 
להתיישב באזור. במפה ניתן לראות כי כמעט כל הרחובות והכבישים באזור קיימים בשנה זו, ולאורכם פזורים 

בתים.

ניתן לראות במפה את מגדל המים שנבנה ב-1937, במסגרת מערך אספקת המים לשכונה, אשר נשאבו מעין שיח 
והועלו לכאן, ומכאן הוזרמו לבתים. 

כמו-כן ניתן לראות את בית הכנסת ובית הספר הריאלי שנבנו בסביבות  1936, במקום שלא תוכנן כמגרש ציבורי, 
באזור שקרוב למרכז הכרמל אבל בואדי עם נגישות לא נוחה.
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 התפתחות
היסטורית

בינוי ודרכים 1949

בינוי ודרכים
1:15,000
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בינוי ודרכים 1949
עד 1950 נוספים בתים רבים באזור כולו. במרכז האזור נבנה המרכז המסחרי בתכנונו של ראדינג )1940-3(,  בקצה 
רחוב הצבי נבנה מתחם המגורים של עובדי בתי הזיקוק )1946-8(. לאורך דרך הים נוספו בתים וביניהם גם בתי מלון 

נוספים כמו מלון בן-יהודה ומלון שושנת הכרמל. בקצה רחוב ישורון התפתח אזור מבני ציבור הכולל את בית חולים 
אלישע, בית חולים בלומנטל ובית ספר חוגים. בסביבות אזור זה נבנו בתקופה זו בתים נוספים. 



סקר תקופתי

 התפתחות
היסטורית

1:15,000בינוי ודרכים

בינוי ודרכים 1950/60
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בשנות ה-50 וה-60 האזור מוסיף להתמלא ולהבנות. בסוף שנות ה-50 נחנך קו הכרמלית שמקשר בין העיר 
התחתית, שכונת הדר ומרכז הכרמל כשהתחנה הסופית שלו היא בגן האם. האזור מתחיל להפוך למרכז 

עירוני של מסחר ובילוי אך אינו כולל כמעט מבני ציבור כלל עירוניים. בשנות ה-50 וה-60 כבר ניתן לראות 
רצף בינוי לאורך ציר רכס הכרמל ובין שכונת הדר והכרמל.
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בינוי ודרכים 1950/60
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1:15,000

סופרפוזיציה של כל התקופות

סופרפוזיציה של כל התקופות
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 במפת הסופרפוזיציה ניתן לראות כי עיקר התפתחותו של האזור בשנות ה-30 וה-40 של המאה ה-20. 
עוד ניתן לראות כי כיוון ההתפתחות הכללי הוא ממרכז האזור, אזור צומת הדרכים העולות לכרמל, כלפי חוץ לכיוון 

מזרח ומערב מציר הרכס.

8
3.14

בינוי ודרכים 1880

בינוי ודרכים 1919

בינוי ודרכים 1929

בינוי ודרכים 1939

בינוי ודרכים 1949

בינוי ודרכים 1950/60



אזורים מתוכננים: 
חלוקת מגרשים לבניה

מיקום מבני ציבור - 
לפי תכנון

אזורים מתוכננים:
מקבצי בניה

סקר תקופתי

1:15,000

אזורים ושכונות מתוכננות, 
שיכונים ושיכוני עובדים

אזורים ושכונות מתוכננות
שיכונים ושיכוני עובדים
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הכרמל
כרמל מרכזי ומערבי

האזורים המוסמנים במפה לעיל מהווים חלק מתוכניתו של קאופמן לכרמל. אדמות אלה, מהוות חלק מאלפי 
דונמים על הכרמל אשר נרכשו בתחילת המאה העשרים ע”י חברת הכשרת היישוב. לאחר רכישתן פנו אנשי 

החברה לאדריכל גדס על מנת שיגבש את עקרונות התכנון של האזור ואופן החלוקה שלו למגרשים.
גדס הציע את רעיונותיו ב-1920 בתזכיר שהגיש להכשרת היישוב. רעיונותיו נבעו רובם ככולם מעקרונות “עיר 

הגנים”. גדס ראה בכרמל אזור מגורים משובח הנהנה מיתרונות סביבתיים: מבטים לנוף, חורשות, שבילים 
וצמחיה טבעית רבה. 

גדס חילק את האדמה למספר אזורים והציע להתחיל בפיתוחם של האזורים הסמוכים ל”כרמלהיים”: הכרמל 
המרכזי )לאורך ציר הרכס( והכרמל המערבי )לאורך דרך הים(. בשלב הבא הציע לפתח את אזור רושמיה והכרמל 

הדרומי.
בכדי לישם את עקרונותיו של גדס ולתרגמם לתוכניות מעשיות וחלוקה למגרשים הוזמן אדר’ ריכארד קאופמן. לפי 

קאופמן, הנקודה המרכזית העולה מעקרונותיו של גדס היא שלא לגעת ביופיו הטבעי של הכרמל. לכן המקומות 
הגבוהים המשקיפים לים מיועדים לבניה בעוד החלקים הנמוכים והמדרונות ישמשו ליעור ולחקלאות.

בתכנונו למרכז הכרמל נשען קאופמן של “כרמלהיים” והרחובות שכבר היו קיימים אז. באזורים החדשים תכנן 
קאופמן רחובות ראשיים לאורך קווי הגובה )רחובות וודג’ווד ואלחנן כיום( וקישר ביניהם באמצעות רחובות 

וסמטאות צרים. במפגשי הרחובות והצירים נוצרו גנים וסמוך לגנים הללו יועדו מגרשים לצרכי ציבור )מסומנים 
במפה באדום(. אזור המגורים מתוכנן כאזור מרווח, בתים קטנים על מגרשים גדולים )קאופמן לא קבע את אחוזי 

הבניה - הללו נקבעו בתכניות בניין עיר של חיפה לכ-20% משטח המגרש(.
בחלקו המערבי של האזור נמצא שיכון בתי הזיקוק. זהו מתחם שתוכנן ע”י האדריכל היהודי אלפרד גולדברגר 
)שתכנן גם את מתחם בתי הזיקוק והקזינו בבת גלים( כמתחם מגורים עבור עובדיה הבכירים של חברת בתי 

הזיקוק.
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אזורים ושכונות מתוכננות, 
שיכונים ושיכוני עובדים

אזורים ושכונות מתוכננות
שיכונים ושיכוני עובדים
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תוכנית קאופמן לכרמל המרכזי, 1923

תוכנית קאופמן לכרמל המערבי, 1923 תוכנית שיכון בתי הזיקוק, 1946-8
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1:15,000
 גנים ושטחים פתוחים היסטוריים,
צירי מדרגות, מבטים לנוף וואדיות

גנים ושטחים פתוחים היסטוריים, צירי מדרגות, מבטים לנוף וואדיות

בשל ייחודי הטופוגרפי והנופי של האזור ופיתוחו כאזור נופש ומרגוע, לכל אורך התקופות הושם בו 
דגש מיוחד על שילוב הטבע בבינוי, באמצעות שמירה על הואדיות הטבעיים, הקמת גנים ציבוריים 

ושילוב צמחיה ברחובות ובין הבניינים. בחלקו המזרחי של האזור מתחילים שבילי המדרגות 
היורדים דרך שכונת הדר הכרמל לעיר התחתית. החלק המערבי מאופיין בואדיות הירוקים החודרים 

לליבו של השטח הבנוי.
הטמפלרים היו הראשונים לטעת עצים ולהקים גנים באזור: החורשה הראשונה שנטעה באזור היא 

חורשת אוגוסטה ויקטוריה מדרום למלון פרוס )כיום בית רוטשילד(. חורשה זו ניטעה ע”י הטמפלרים 
ב-1906 לכבוד הקיסרית אוגוסטה ויקטוריה. בשנות ה-60 בעקבות מותה של מניה שוחט שונה שם 

החורשה והיא נקראת כיום על שמה.
חורשה נוספת היא חורשת  וילהלם ניטעה ב-1910 לזכר ביקורו של הקיסר וילהלם השני וכללה 

אנדרטה. החורשה  שימשה מקום לחגיגות הטמפלרים. 
ב-1913 הוקם, כחלק ממיסיון הכרמל, גן בפתחו של ואדי טאטר, אשר לימים הפך לגן האם.

בעקבות תוכניתו של גדס ולאחריו של קאופמן לאזור, הוחלט כי את הואדיות והמקומות הנמוכים יש 
להשאיר פתוחים כשטחי ייעור וחקלאות וכבר ב-1919 החלה מחלקת החקלאות של ועד הצירים 

ליער את מדרונות הכרמל.
בשנות ה-30 בעקבות ההכרה של האנגלים בייחודו של הכרמל כאזור תיירות הוחלט כי אסור יהיה 

לכרות עצים ולרעות עדרים באזור זה. ברוח זאת, נקבע בתוכניתו של קאופמן כי יוקם גן ציבורי 
בשטח נחל לוטם )ואדי טאטר( אזור הכולל כיום את גן האם, הגן הזואולוגי וגן החיות הלימודי.

גן נוסף שהוקם בשנות ה-30 הוא גן אלנבי.
גם לאחר קום המדינה בשנות ה-50 תוכננו והוקמו גנים נוספים: גן שמואל כהן בכיכר המגדל 

)1950( והגן ברחוב יפה נוף )1951( וכמובן הורחב גן האם.בקצהו התחתון של ואדי שיח נמצא 
בוסתן כיאט שנבנה בתחילת שנות ה-20 כבוסתן תענוגות לשימוש משפחתי.
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1:15,000
דרכים היסטוריות
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דרכים היסטוריות

דרכים היסטוריות האזור מהווה צומת דרכים לארבעה צירים עיקריים: דרומה לאורך רכס הכרמל, מערבה לאורך דרך 
הים, צפונה לכיוון סטלה מאריס ומשם למטה לעיר חיפה ומזרחה דרך שכונת הדר אל העיר התחתית.

הדרכים הותיקות ביותר באזור הן “הדרך העליונה” אשר על קו רכס הכרמל, ומובילה ממנזר 
הכרמליטים שבסטלה מאריס ודרומה. בהמשך נוספו דרך הים לכיוון מערב והדרכים מזרחה לכיוון הדר.
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1:15,000

מרכז עירוני

מרכז עירוני
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מבני ציבור, קולנוע, 
מסחר עד 1949

קטע רחוב מסחרי 
עד 1949

מבני ציבור, קולנוע, 
מסחר עד 1960

קטע רחוב מסחרי 
עד 1960

המבנה קיים היום

בתוכניתו של קאופמן הוקצו מקומות למבני ציבור. בין התושבים לבין חברת הכשרת היישוב התקיים ויכוח בשנות 
ה-30 באיזה סוג של מבני ציבור מדובר. הכשרת היישוב שיווקה מגרשים אלה למסחר, עסקים ומלונאות בעוד 

שהתושבים רצו מגרשים לבתי ספר, בית כנסת, אולם אספות וכו’.
בפועל, המגרשים שקאופמן הקצה למבני ציבור שימשו בעיקר לבתי מלון, בין היתר בגלל הריחוק שלהם מציר 

הרכס. ולאורך ציר הרכס התפתחו אזורי מסחר.
עד שנות ה-50, מרביתם של מבני הציבור באיזור היו מבנים פנים שכונתיים )בית ספר, בית כנסת וכו’( וגם 

המסחר במקום היה מקומי בעיקרו.
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סקר תמתי
בתי מלון ואכסניות לצליינים

1:15,000
בתי מלון ואכסניות לצליינים
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ספטמבר
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 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

הכרמל
כרמל מרכזי ומערבי

כבר מראשית התפתחותו, בשל מיקומו והנוף הנשקף ממנו, התפתח האזור כמרכז נופש ומרגוע. המתיישבים 
הראשונים, הטמפלרים, הקימו במקום שלושה בתי מלון גדולים: לופטקורהאוס )ברחוב קלר 3(, מלון פרוס  
)כיום בית הכט( ומלון כרמלהיים )ברחוב יפה נוף(. בנוסף היו באזור בתי הבראה וביניהם בית ההבראה של 

הפסטור שניידר ובית ההבראה של משפ’ היימן. 
עם תחילת ההתיישבות היהודית באזור, הבינו גם היהודים את חשיבותו של הכרמל כמקום נופש ומרגוע 

ובמהרה החלו לקום בתי מלון רבים על הכרמל. אחד המלונות הראשונים היה מלון הרצליה שנוסד ב-1923 
)ב”מתחם אורנים” כיום(. פנסיון טלטש )ששכן תקופה מסוימת גם בבית המילואים( עבר ב-1936 לכרמל 

המערבי למבנה שתוכנן ע”י האדריכל לאופולד קראקאואר והיה לפנינה ארכיטקטונית. שנה אחריו, ב-1937, 
נבנה מלון לב הכרמל בכיכר היינריך היינה. התושבים והעירייה המשיכו לטפח את ייחודו של המקום כמקום 

לנופש ולמרגוע באמצעות קידום הגינון והשתילה באזור, והתפתחותם של מקומות בילוי.

בתי מלון ופנסיונים 
לפני 1948

בתי מלון ופנסיונים 
עד 1960

אכסניות לצליינים 
לפני 1948
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סקר תמתי

1:15,000

סופרפוזיציה של כל התמות

סופרפוזיציה של כל התמות
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ספטמבר
2011

 סקר היסטורי-פיסי
לעיר חיפה

הכרמל
כרמל מרכזי ומערבי

מבני ציבור, קולנוע, 
מסחר עד 1949

קטע רחוב מסחרי 
עד 1949

מבני ציבור, קולנוע, 
מסחר עד 1960

קטע רחוב מסחרי 
עד 1960

המבנה קיים היום

בתי מלון ופנסיונים 
לפני 1948

בתי מלון ופנסיונים 
עד 1960

אכסניות לצליינים 
לפני 1948

אזורים מתוכננים: 
חלוקת מגרשים לבניה

מיקום מבני ציבור - 
לפי תכנון

אזורים מתוכננים:
מקבצי בניה

האזור הוא אזור מרובה בתמות. הוא מהווה צומת דרכים דרכים היסטוריות
ומרכז תחבורה היסטורי בהיותו נקודת המפגש בין ציר רכס 

הכרמל והדרכים המובילות למערב ולמזרח במורד ההר. 
באופן היסטורי גורמים שונים הקשורים בחיפה השפיעו על 

התפתחותו של המקום, ובהם המתיישבים הטמפלרים, 
הכרמליטים )בואדי שיח(, אחמדים )בכבאביר(, יהודים 

וערבים.
עיקר התפתחותו במאה ה-20 וככזה הוא תוכנן מראש ומשקף 

את הגישות התכנוניות האופייניות לתקופה זו ובעיקר את 
רעיון עיר הגנים. 

האזור הינו ייחודי מבחינה טופוגרפית והדבר בא לידי ביטוי בין 
היתר בהתפתחותו כאזור לנופש ולמרגוע. ככזה נבנו בו בתי 
מלון ופנסיונים, נוצרו בו מקומות לבילוי ופנאי, פותחו בו גנים 
ושטחים פתוחים והצמחיה הותיקה מהווה בו גורם משמעותי.
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הכרמל: כרמליה, ורדיה

ספטמבר
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

מסמך המדיניות העירונית לשימור
עיריית חיפה

יועצת ראשית:
רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

רח’ קדימה 18 חיפה 34383



האזור נמצא על רכס הכרמל וכולל שתי שלוחות. את האזור חוצה ציר הכרמל 
מצפון לדרום ולאורכו, מצידו המערבי שכונת שמבור. על גבי השלוחה המערבית 

באזור, בין נחל שיח מצפון לנחל אזוב מדרום נמצאת שכונת כרמליה. על גבי 
השלוחה המזרחית, בין נחל תן ונחל אבן מצפון, לנחל ורדיה מדרום, נמצאת שכונת 

ורדיה. ממזרח לשכונת ורדיה מעבר לנחל תן נמצאת רמת ויז’ניץ.
גבולות האזור הם מרכז הכרמל מצפון, שכונות אחוזה ורוממה מדרום, אזור החוף 

הדרומי ממערב ויזרעאליה ונווה שאנן במזרח. 
האזור משמש בעיקר למגורים.

תחילת התפתחותו של האזור היתה בשנות ה-30 של המאה ה-20 כששנות השיא 
היו שנות ה-40 עד ה-60.

חלקו המרכזי של האזור מציר הכרמל )שדרות מוריה( ומזרחה הוא חלק מתוכניתו 
של קאופמן לכרמל המרכזי.

כרמליה וורדיה

תקופת המפתח 
על פי נתונים היסטוריים

מגוון ומפגש עדות, דתות עיר המאה ה-20צומת דרכיםעיר תעשייהתמות כלל עירוניות
וקבוצות

טופוגרפיה ונוף

אזורים ושכונות מתוכננות
טופוגרפיה ונוף

שדרות היסטוריות

1970           1960           1950           1940           1930           1920           1910           1900           1890           1880

המתחמים באזור על פי תוכנית המתאר

מגורים

שכונות ציר מוריה: יד
אהוד ושמשון + שמבור 

יד

הכרמל: כרמליה
ורדיה

שימושי קרקע עיקריים תמות אזוריות

סגנונות בנייה
סגנון בנייה דומיננטי: סגנונות בנייה קיימים

בינלאומי
מודרני מאוחר

מודרני מאוחר

תוכן עניינים:

מפת מצב קיים בתחום השימור.....................................................ע”מ 1.
מפת בינוי ודרכים 1880...............................................................ע”מ 2. 
מפת בינוי ודרכים 1919...............................................................ע”מ 3.
מפת בינוי ודרכים 1929...............................................................ע”מ 4.
מפת בינוי ודרכים 1939...............................................................ע”מ 5.
מפת בינוי ודרכים 1949...............................................................ע”מ 6.
מפת בינוי ודרכים 1950/60..........................................................ע”מ 7.
מפת סופרפוזיציה של כל התקופות.................................................ע”מ 8.
מפת שכונות......................................................................................ע”מ 9.

הערות:

מרחבי השימור המרקמי
 

כרמליה

ורדיה

חתך טופוגרפי מייצג

מפת המתחמים על פי תכנית המתאר
צירים היסטוריים

מרחב חיפוש מוסדי
מרחב שימור מרקמי

מרחב נוף תרבות

מפת אזורי מורשת ורגישות

אזור מורשת בעל רגישות גבוהה
אזור מורשת בעל רגישות נמוכה

אזור מורשת בעל רגישות נמוכה מאוד

אזור מורשת בעל רגישות גבוהה מאוד

3.15  הכרמל:
כרמליה וורדיה



מפת מצב קיים בתחום השימור
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1:15,000 מבנים ומרקמים לשימור
 הכרמל:

כרמליה, ורדיה
ספטמבר

2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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באזור מוגדרים לפי רשימת השימור מעט מבנים ומרקמים לשימור. 
בולט המרקם לשימור משני צידי שדרות הנדיב.

אזור עם תב”ע לשימור 

גבול סקר קיים 

מבנים לשימור

מרקמים לשימור



סקר תקופתי

1:15,000

בינוי ודרכים 1880

בינוי ודרכים  התפתחות
היסטורית
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ספטמבר
2011

 הכרמל:
כרמליה, ורדיה

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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במפת 1880 האזור ריק לחלוטין למעט הדרך העליונה העוברת לאורך רכס הכרמל מצפון לדרום.

בינוי ודרכים 1880



סקר תקופתי
בינוי ודרכים 1919

 התפתחות
היסטורית

בינוי ודרכים
1:15,000  הכרמל:

כרמליה, ורדיה
ספטמבר
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 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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במפת 1919 האזור עדיין עומד בשממונו אבל ניתן לראות שמצפון לאזור, במרכז הכרמל, כבר מתחילה 
להתפתח התיישבות. בינוי ודרכים 1919



סקר תקופתי
בינוי ודרכים 1929

בינוי ודרכים  התפתחות
1:15,000היסטורית

ספטמבר
2011

 הכרמל:
כרמליה, ורדיה

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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ורדיה

4
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לפי מפת 1929, ניתן לראות שלא חל שינוי משמעותי באזור בין 1919 ל-1929.
שינוי כמעט יחידי בין מפת 1919 ל-1929 הוא סימונה של דרך המובילה לגבעה שלימים תהפוך לשכונת 

ורדיה. למרות שבמפה איננו מוצאים עדויות לכך, מתוך המקורות ידעו לנו כי אדמות ורדיה נרכשו בתחילת 
שנות ה-20 וקבוצה של עובדי מפעל “שמן” התארגנו בשנים 1925-26 והתיישבו במקום בצריפי עץ ובבתי 
בטון קטנים. ניסיון ההתיישבות שלהם לא צלח, בעיקר בגלל הריחוק הפיזי ממרכז הכרמל ומהעיר חיפה, 

והעדרה של דרך סלולה למקום. 

בינוי ודרכים 1929



סקר תקופתי
בינוי ודרכים 1939

 התפתחות
היסטורית

בינוי ודרכים
1:15,000  הכרמל:

כרמליה, ורדיה
ספטמבר

2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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ורדיה

שמבור

כרמליה
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בשנות ה-30 ניכרת התפתחות ראשונה באזור, בעיקר במתחמים הקרובים לציר הרכס. 
ניתן לראות את שכונת שמבור עם שדרות הנדיב, אשר נסללו ב-1937, במרכזה. אדמות השכונה נרכשו 

כבר ב-1923 ממשפחת שמבור הערבית מטירה ע”י חברת “המנחיל” אך הבניה במקום החלה רק 
בראשית שנות ה-30.

האדמות של שכונת כרמליה נרכשו בשנים 1922-25 וכפי שניתן לראות במפה בשנות ה-30, כבר הייתה 
קיימת במקום תשתית רחובות, אך עדיין לא נבנו באזור בתים. 

בינוי ודרכים 1939



סקר תקופתי

 התפתחות
היסטורית

בינוי ודרכים 1949

בינוי ודרכים
1:15,000

ספטמבר
2011

 הכרמל:
כרמליה, ורדיה

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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ורדיה

שמבור

כרמליה
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בשנות ה-40 ממשיכה שכונת שמבור להתפתח בקצב מואץ. גם בכרמליה הולכים ונבנים בתים, אך בשל 
בינוי ודרכים 1949היותה מרוחקת לא נבנו בה יותר מעשרים בתים עד קום המדינה.



סקר תקופתי
בינוי ודרכים 1950/60

 התפתחות
היסטורית

בינוי ודרכים
1:15,000  הכרמל:

כרמליה, ורדיה
ספטמבר

2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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בשנות ה-50 וה-60 ניכר ששני צידיו של ציר רכס הכרמל )שד’ מוריה( מתמלאים ונבנים. בינוי ודרכים 1950/60
60 ואילך ושכוו -ככונת כרמליה עדיין לא הגיעה לתקופת הפיתוח המואץ שלה, שתהיה החל משנות ה

נת ורדיה אף היא טרם הוקמה )תקום רק בשנות ה-90(.



סקר תקופתי
סופרפוזיציה של כל התקופות

 התפתחות
היסטורית

בינוי ודרכים
1:15,000

ספטמבר
2011

 הכרמל:
כרמליה, ורדיה

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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בינוי ודרכים 1880

בינוי ודרכים 1919

בינוי ודרכים 1929

בינוי ודרכים 1939

בינוי ודרכים 1949

בינוי ודרכים 1950/60

אזור זה התפתח החל משנות ה-30 כאשר תחילה התפתחו המתחמים הקרובים לציר רכס הכרמל 
)שנות ה-40 וה-50 בעיקר( ובתקופות מאוחרות יותר שכונת כרמליה )שנות ה-60 ואילך( ושכונת ורדיה 

)שנות ה-90 ואילך(.



סקר תמתי
אזורים מתוכננים

 אזורים מתוכננים, שיכונים
1:15,000ושיכוני עובדים  הכרמל:

כרמליה, ורדיה
ספטמבר

2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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אזורים מתוכננים: חלוקת מגרשים לבניה

מיקום מבני ציבור - לפי תכנון

אזורים מתוכננים: מקבצי בניה

האזור הנמצא ממזרח לציר רכס הכרמל נכלל בתוכניתו של קאופמן לכרמל המרכזי. 
לשכונת כרמליה נערכה ב-1935 מפת חלוקה למגרשים על ידי הכשרת היישוב.

שכונת שמבור, על אף שאינה מסומנת במפה מאחר ואין בידינו את מפת החלוקה 
למגרשים שנערכה לה, נרכשה ע”י חברת המנחיל ויש להניח שנערך עבורה תכנון 

מסודר. מכאן כי רובו של האזור תוכנן וחולק בצורה מאורגנת בתחילת המאה ה-20.



רוממה ואחוזה

ספטמבר
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

מסמך המדיניות העירונית לשימור
עיריית חיפה
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מרחבי השימור המרקמי
 

חלוקה לתת מתחמים

רוממה ואחוזה

תקופת המפתח 
על פי נתונים היסטוריים

מגוון ומפגש עדות, דתות עיר המאה ה-20צומת דרכיםעיר תעשייהתמות כלל עירוניות
וקבוצות

טופוגרפיה ונוף

אזורים ושכונות מתוכננות
טופוגרפיה ונוף

1970           1960           1950           1940           1930           1920           1910           1900           1890           1880

המתחמים באזור על פי תוכנית המתאר

מגורים

)טו1( אחוזה

)טו2( רוממה הותיקה

מרחב נוף תרבות

הכרמל: טו
אחוזה +רוממה 

ואדי רושמיה ורכס רושמייה VI

VI
טו

רוממה
אחוזה

מודרני מאוחר

שימושי קרקע עיקריים תמות אזוריות

סגנונות בנייה
סגנון בנייה דומיננטי: סגנונות בנייה קיימים

בינלאומי
מודרני מאוחר

תוכן עניינים:

מפת מצב קיים בתחום השימור........................................................ע”מ 1.
מפת בינוי ודרכים 1880..................................................................ע”מ 2. 
מפת בינוי ודרכים 1919..................................................................ע”מ 3.
מפת בינוי ודרכים 1939..................................................................ע”מ 4.
מפת בינוי ודרכים 1949..................................................................ע”מ 5.
מפת בינוי ודרכים 1950/60.............................................................ע”מ 6.
מפת סופרפוזיציה של כל התקופות....................................................ע”מ 7.
מפת שכונות.........................................................................................ע”מ 8.

 

הערות:

אזור קצה רחוב אהוד

רוממה החדשה

חתך טופוגרפי מייצג

צירים היסטוריים
מרחב חיפוש מוסדי

מרחב שימור מרקמי
מרחב נוף תרבות

אזור זה נמצא על גבי רכס הכרמל. מבחינה טופוגרפית האזור כולל שלוחה בעלת 
שיפוע מתון יחסית לאורך ציר רכס הכרמל ולכיוון מערב )חלקה הצפוני של שכונת 

אחוזה(, כיפה בחלקו המזרחי של האזור )היא רושמייה( ומספר ואדיות ביניהן. 
ממזרח חלקו העליון של נחל רושמייה וממערב שני יובליו של נחל אחוזה, מצפון 

ומדרום.
את האזור חוצה ציר רכס הכרמל )שדרות מוריה( והוא כולל את שכונת רוממה 

הישנה והחדשה ממזרח לציר ואת שכונת אחוזה ממערב לו.
גבולות האזור הם כרמליה וורדיה מצפון, החוף הדרומי במערב, רמות נווה שאנן 

במזרח ורמות הכרמל מדרום. 
באזור ישנה צומת דרכים )כיום צומת חורב( לארבעה צירים עיקריים: צפונה לאורך 

רכס הכרמל, מערבה לאורך דרך פרויד )לכיוון תל אביב(, דרומה לכיוון רמות 
הכרמל, האוניברסיטה ומזרחה לכיוון נווה שאנן.
כיום, כמו בעבר, משמש האזור בעיקר למגורים.

רכס רושמייה, הנמצא בחלקו המזרחי של האזור כולל בתוכו את מבצר ראש מיה, 
אתר יישובי רב שכבתי בו שרידים ארכיאולוגיים החל מהתקופה הפרה-היסטורית, 

הרומית והביזנטית.
מבחינת תקופות ההתפתחות ניתן לחלק את האזור לשניים: שכונת אחוזה ששיא 

התפתחותה בשנות ה-30 וה-40 של המאה ה-20, ושכונת רוממה, שהתפתחה 
מאוחר יותר בשנות ה-50 וה-60.

אזור מורשת בעל רגישות גבוהה
אזור מורשת בעל רגישות נמוכה

אזור מורשת בעל רגישות נמוכה מאוד

אזור מורשת בעל רגישות גבוהה מאוד

3.16 רוממה ואחוזה

מפת אזורי מורשת ורגישותמפת המתחמים על פי תכנית המתאר



1:10,000

מפת מצב קיים בתחום השימור
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ספטמבררוממה ואחוזה
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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באזור לא נעשה סקר שימור ומוגדרים בו מספר מועט של מבנים ומרקמים לשימור, רובם ככולם בשכונת אחוזה. מבנים לשימור

מרקמים לשימור



סקר תקופתי

בינוי ודרכים
1:10,000

 התפתחות
היסטורית

בינוי ודרכים 1880
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ספטמבר
2011

רוממה ואחוזה  סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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בינוי ודרכים 1880
במפת 1880 נראה האזור בלתי מיושב לחלוטין, למעט מספר דרכים החוצות אותו.



סקר תקופתי
בינוי ודרכים 1919

בינוי ודרכים
1:10,000

 התפתחות
היסטורית

ספטמבררוממה ואחוזה
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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בינוי ודרכים 1919
גם ב-1919 האזור עדיין איננו מיושב. אך בין השנים 1918-1920 נרכשו על ידי חברת הכשרת היישוב מרבית האדמות 

באזור זה שכונה הכרמל הדרומי.
בתחילת שנות ה-20 חברת “אחוזה סר הרברט סמואל”, קבוצת ציונים מרומניה, רכשו מהכשרת היישוב את אזור 

שכונת אחוזה של היום. 



סקר תקופתי

בינוי ודרכים
1:10,000

 התפתחות
היסטורית

בינוי ודרכים 1939

ספטמבר
2011

רוממה ואחוזה  סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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בינוי ודרכים 1939

דרכים מתוכננות

בשנת 1924 החלו בסלילת כבישים בשכונת אחוזה וב-1925 נבנו שלושת הבתים הראשונים בשכונה. השנים 
הראשונות היו קשות ורצופות משברים ועד 1929 היו בשכונה כ-250 תושבים. בשנות ה-30 הייתה התפתחות 
מואצת בשכונה. נוספו בתי מגורים נוספים לאורך רחוב חורב, בגבעה שבמרכזה שדרות סיני וברחובות: מאפו, 

סמולינסקי, ויתקין, פרויד ואידר. ב-1938 כבר היו 935 תושבים בשכונה. 



סקר תקופתי
בינוי ודרכים 1949

בינוי ודרכים
1:10,000

 התפתחות
היסטורית

בשנות ה-40 ממשיכה אחוזה לגדול ולהתפתח ובסופן היו באחוזה 235 בתים וכ-1,200 תושבים. 
בחלקו המזרחי של האזור ניתן לראות שני בתים ראשונים לשכונת רוממה. השטח עליו נבנתה שכונת רוממה נרכש ע”י 

הכשרת היישוב כבר בשנות העשרים אך רק בשנות ה-30 הוחל בתכנון מסודר של שטחי השכונה  וב-1947 הושלמו 
התכניות לבניית השיכון הראשון בשכונה בתכנונם של ויינרויב מנספלד והשיכון של “מעון” ברחובות הפלמ”ח וכרמי.

ספטמבררוממה ואחוזה
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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בינוי ודרכים 1949

דרכים מתוכננות



סקר תקופתי

בינוי ודרכים
1:10,000

 התפתחות
היסטורית

בינוי ודרכים 1950/60

ספטמבר
2011

רוממה ואחוזה  סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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בינוי ודרכים 1950/60 בשנות ה-50 וה-60 ממשיכה שכונת אחוזה להתפתח משני צידי שדרות חורב. לרוממה הישנה נוספו מבנים 
ושיכונים אך מעט יחסית.  



סקר תקופתי

1:10,000

סופרפוזיציה של כל התקופות

סופרפוזיציה של כל התקופות ספטמבררוממה ואחוזה
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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בינוי ודרכים 1880

בינוי ודרכים 1919

בינוי ודרכים 1929

בינוי ודרכים 1939

בינוי ודרכים 1949

בינוי ודרכים 1950/60

שכונת אחוזה, הותיקה ביותר באזור, החלה להתפתח 
כבר בשנות ה-20 )למרות שהדבר אינו ניכר במפות 

שברשותנו(. כשעיקר התפתחותה בשנות ה-30 וה-40.
שכונת רוממה היא מאוחרת יותר והחלה להתפתח רק 

בסוף שנות ה-40.



סקר תמתי

אזורים ושכונות מתוכננות
1:10,000

אזורים ושכונות מתוכננות

ספטמבר
2011

רוממה ואחוזה  סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

רוממה

שיכון מעון

אחוזה
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אזורים מתוכננים: 
חלוקת מגרשים 

לבניה

מיקום מבני ציבור - 
לפי תכנון

אזורים מתוכננים: 
מקבצי בניה

שכונת אחוזה: תוכננה על ידי קאופמן בתחילת שנות ה-20.
שכונת רוממה הותיקה: עברה מספר גילגולי תכנון החל מ-1935 

ע”י ד”ר לודוויג נוימן, מאוחר יותר על ידי אדר’ אלכסנדר קליין 
 )1939,1941( ולאחר קום המדינה )1951-2( על ידי 

ויינרויב-מנספלד.



נווה שאנן, יזרעאליה

ספטמבר
2011
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של העיר חיפה

מסמך המדיניות העירונית לשימור
עיריית חיפה

יועצת ראשית:
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נווה שאנן יזרעאליה

המתחמים באזור על פי תוכנית המתאר

מרחבי השימור המרקמי
 

תקופת המפתח 
על פי נתונים היסטוריים

מגוון ומפגש עדות, דתות עיר המאה ה-20צומת דרכיםעיר תעשייהתמות כלל עירוניות
וקבוצות

טופוגרפיה ונוף

1970           1960           1950           1940           1930           1920           1910           1900           1890           1880

חתך טופוגרפי מייצג

טז
יח

חליסה ותל עמל
נווה שאנן 

מתחם תחנת החשמל הראשונה 3.2
 )1925(

3.2

מגורים אזורים ושכונות מתוכננות
שיכונים ושיכוני עובדים

תעשייה ומלאכה
התיישבות קדומה

מגוון ומפגש
צמחיה ותיקה כגורם משמעותי במתחם

שימושי קרקע עיקריים תמות אזוריות

סגנונות בנייה
סגנון בנייה דומיננטי: סגנונות בנייה קיימים

ערבי עירוני
אקלקטי

אין בינלאומי
מודרני מאוחר

אזור זה נמצא בצידו המזרחי של הכרמל. מבחינה טופוגרפית האזור כולל 
שיפוע תלול לכיוון צפון-מערב ומעליו מדרגה שטוחה ומאורכת שגובהה 

כ-200 מ’ מעל לפני הקרקע. 
בגבולו הצפוני מערבי של האזור עובר נחל גיבורים ובגבולו הדרום-מערבי 

נחל שאנן. מדרום-מזרח לאזור עובר נחל בן-דור. ממערב למדרגה 
השטוחה מצוי רכס שנקרא תל אבו-מודוואר. גבולו הצפון-מזרחי של האזור 

הוא המקום בו נפגש הכרמל עם המישור ולאורכו עוברת מסילת הרכבת 
לכיוון דרום-מזרח והדרך הראשית לכיוון נצרת והעמקים. 

האזור כולל בתוכו את שכונת חליסה ותל עמל במורדות הצפון-מזרחיים, את 
עין סעדיה ואדמות סעדיה )אזור הצ’ק פוסט( במורדות המזרחיים ושכונת 

נווה-שאנן ויזרעאליה בחלק המרכזי והדרום-מערבי של האזור.
האזור משקיף על מפרץ חיפה ובמיוחד על אזורי התעשייה ובתי הזיקוק.

אזור המשמש ברובו למגורים.

תוכן עניינים:

מפת מצב קיים בתחום השימור......................................................ע”מ 1. 
4.מפת בינוי ודרכים 1880 ו-1919..................................................ע”מ 2. 
מפת בינוי ודרכים 1929................................................................ע”מ 3.
מפת בינוי ודרכים 1939................................................................ע”מ 4.
מפת בינוי ודרכים 1949................................................................ע”מ 5.
מפת בינוי ודרכים 1950/60...........................................................ע”מ 6.
מפת סופרפוזיציה של כל התקופות..................................................ע”מ 7.
מפת שכונות................................................................................ע”מ 8.

הערות:

מרחבי חיפוש מוסדיים

טז

יח
מפת המתחמים על פי תכנית המתאר

צירים היסטוריים
מרחב חיפוש מוסדי

מרחב שימור מרקמי
מרחב נוף תרבות

מפת אזורי מורשת ורגישות

אזור מורשת בעל רגישות גבוהה
אזור מורשת בעל רגישות נמוכה

אזור מורשת בעל רגישות נמוכה מאוד

אזור מורשת בעל רגישות גבוהה מאוד

3.17 נווה שאנן, יזרעאליה
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היסטורית

מפת מצב קיים בתחום השימור
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בינוי ודרכים

אזור עם תב”ע לשימור 

מבנים לשימור

מרקמים לשימור

ספטמברנווה שאנן, יזרעאליה
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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באזור כמעט ולא מוגדרים מבנים ומרקמים לשימור לפי רשימת השימור של עיריית חיפה.



סקר תקופתיסקר תקופתי

1:15,000

בינוי ודרכים 1880 ו- 1919

בינוי ודרכים  התפתחות
היסטורית
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מפת אזורי מורשת ורגישות

אזור מורשת בעל רגישות גבוהה מאוד

אזור מורשת בעל רגישות גבוהה

מרחב שימור מרקמי

מרחב שימור מוסדי

ספטמבר
2011

נווה שאנן, יזרעאליה  סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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במפה מ-1880 ניתן לראות שהאזור הוא שומם ובלתי מיושב לחלוטין. במפה מסומן תל אבו מודוואר, תל 
היסטורי שהיה פעיל בתקופה הפרהיסטורית ובתקופה הרומית-ביזנטית, ועין סעדיה )מעיין ובריכה בסמוך 

לצומת הצ’ק פוסט של ימינו(. את האזור חוצה שביל שמגיע מכיוון דרך רכס הכרמל, חוצה את תל אבו 
מודואר וממשיך למדרגה השטוחה במרכז האזור, הולך לאורכה ויורד דרך נחל גיבורים לכיוון העיר התחתית.

 במפה מ-1919 האזור עדיין ריק. ניתן לראות שביל נוסף שיורד מאזור המדרגה השטוחה ישר לכיוון 
צפון-מזרח. המפגש בין השבילים מתרחש במפגש הרחובות טרומפלדור וחניתה של ימינו )כיכר דוד(.

בינוי ודרכים 1919

רכבת 1919

בינוי ודרכים 1880



סקר תקופתי
בינוי ודרכים 1929

 התפתחות
היסטורית

בינוי ודרכים ספטמברנווה שאנן, יזרעאליה
2011

 סקר הסטורי-פיזי
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במפה משנת 1929 ניתן לראות התיישבות חדשה באזור היא שכונת נווה שאנן. נווה שאנן הוקמה, בשונה ממתיישבי 
הר הכרמל ובשונה מאחוזת סר הרברט סמואל, כחברה של עולים מהעלייה השלישית בעיקר אשר שהו בארץ והגדירו 

בה את שאיפתם. הקבוצה הייתה מורכבת בעיקר מאנשי מקצוע: מורים, פקידים, פועלים, נהגים וכדומה ורצונם היה 
למצוא פתרון זול ומתאים למחוסרי אמצעים רבים לדיור הולם בחיפה או בקרבתה. אדמות נווה שאנן היו שייכות 

ברובן למשפחתו של אסעד שוקיירי מעכו ונרכשו ממנו ב-1920 ע”י חברת הכשרת הישוב. במהלך קיץ 1920 התנהל 
מו”מ בין חברת “נווה שאנן”, לבין הכשרת הישוב ובשלהי אותה שנה נחתם ההסכם. תכנון השטח, כמו בשאר מרחבי 

הרכישות של הכשרת היישוב, הופקד בידי ריכרד קאופמן.
תחילת ההתיישבות במקום לוותה בקשיים רבים. במהלך 1922 רק מעטים העזו לעלות למקום ולהקים בו צריפים 
ומגורים ארעיים להתחיל בבניית בתי קבע. הבעיה המרכזית היתה הדרך לחיפה, שהיתה ארוכה ומשובשת. בעיה 

נוספת, קשה לא פחות, הייתה נושא הספקת המים, אשר בשנים הראשונות הובאו ממעיינות רחוקים. רק בשנת 
1927, לאחר בקשות ודיונים בנוגע למימון סלילת הדרך, נסללה הדרך המחברת את נווה שאנן לעיר חיפה. זה היה 
כביש סולינג שעבר בתוואי רחוב יד לבנים של ימינו מצומת דרך בר-יהודה ודרך חטיבת גולני ועד לקצה רחוב הגליל 

פינת טבנקין. דרך זו נראית בברור מסומנת במפת 1929. דרך חדשה נוספת הנראית בבירור במפת 1929 היא הדרך 
היוצאת מהדר הכרמל מזרחה על גבי גשר רושמייה )הגיבורים( שנבנה ב-1927/8. הגשר הזה הוא תוצאה של הניסיון 
למצוא עבודות ציבוריות בעת המשבר הכלכלי של השנים ההן, ושל הצורך הגובר במוצא נוסף מהדר הכרמל מזרחה. 

בחלקו הצפוני של האזור אנו רואים התיישבות המטפסת במעלה ההר, לאורך נחל גיבורים. באזור זה, שנקרא 
אדמות חליסה, ונמצא ממזרח לנחל גיבורים, בחלקו התחתון, החלו תושבים ערבים רבים לרכוש פיסות קרקע קטנות. 
המקום התפתח בזיקה למסילת הברזל, למחסני הרכבת ולדרך הראשית מחיפה מזרחה. בניית גשר רושמייה הביאה 

להתחזקות ולעלייה בביקוש לקרקעות באזור זה, כמו גם באזור המזרחי של הדר הכרמל ובארד אל-יהוד.

בינוי ודרכים 1929
רכבת 1929



סקר תקופתי
בינוי ודרכים 1939

בינוי ודרכים  התפתחות
1:15,000היסטורית

ספטמבר
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בין השנים 1931-1936 גדל מספר תושביה של נווה שאנן ה-600 ל-1250. )ב-1922 היו בה 25 בתים, ב-1931 
היו 120 בתים(. ב-1931 נבנה בית עם קטן וב-1935 נבנה בית כנסת מרכזי. ב-1936 החלו בבניית בית ספר.

ב-1928 התנהל מו”מ בין  ועד עובדי חברת החשמל, שתחנת הכוח הראשונה שלה נבנתה ב-1925 במרחק סמוך 
מאוד, בקו אוירי, משכונת נווה שאנן לבין ועד השכונה בנוגע לאפשרות שהללו יחלצו מגרשים מחברים שלא עמדו 

 בפרעון תשלומיהם ויעבירו אותם על שם חברת החשמל. כך נכנס לשכונה גורם יציב מבחינה כלכלית. 
עובדי חברת החשמל אשר גרו בנווה שאנן לא היוו קהילה עצמאית ולא יצרו כאן שכונת עובדים, אלא השתלבו 

בשכונה הקיימת.

בחלקו הדרומי של האזור ניתן לראות את תחילתה של שכונת זיו שעל אף שאדמותיה נרכשו ע”י הכשרת הישוב 
ב-1925 תחילת התפתחותה בשטח היתה ב-1935. בשטח נסללו הרחובות שלום עליכם, פינסקר ונתן קומוי 

ונבנתה שכונה קטנה.

בחלקו הצפוני של האזור ניתן לראות את התפתחותן של שתי שכונות חדשות הן חליסה ותל-עמל. אדמותיה 
של תל-עמל נרכשו כבר ב-1925 ע”י הכשרת היישוב, ותוכננו ע”י המשרד הטכני שלה. ב-1927 החלה להיבנות 

השכונה.
ממערב לשכונת תל-עמל ובמקביל לה התפתחה שכונת חליסה הערבית. בעלי השטח הערביים התארגנו באופן 

דומה להכשרת היישוב ותכננו מחדש את השטח תוך התבססות על תכנית חליסה/תל עמל העברית והמשיכו 
את הרחובות המקבילים. גשר רושמייה החדש והקרבה לעיר המתפתחת מזרחה נתנו יתרונות נגישות מצויינים 
למרחב זה. בעקבות מאורעות 1929 נמצאה שכונת תל עמל מוקפת ומותקפת על ידי הערבים ומרבית תושביה 

נטשו אותה.

בינוי ודרכים 1939

רכבת 1939

דרכים מתוכננות
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בינוי ודרכים 1949
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היסטורית

בינוי ודרכים ספטמברנווה שאנן, יזרעאליה
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 סקר הסטורי-פיזי
1:15,000של העיר חיפה

יה
אל

רע
 יז

נן,
שא

ה 
נוו

5
3.17

נווה שאנן המשיכה להתפתח בשנות ה-40, אם כי לא באותה אינטנסיביות. בשנות המרד הערבי הייתה 
נווה שאנן לשכונת ספר בחיפה אבל הדבר לא מנע את המשך התפתחותה ועם קום המדינה הגיע מספר 

תושביה ל-2500.

גם תל עמל הפכה לשכונת ספר יהודית ובניגוד לנווה שאנן היתה לכך השפעה מכרעת על התפתחותה 
ועד לקום המדינה היו בה רק כמה עשרות בתים.

בינוי ודרכים 1949

רכבת 1949



סקר תקופתי

 התפתחות
היסטורית

בינוי ודרכים 1950/60

בינוי ודרכים
1:15,000

ספטמבר
2011
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בשנות ה-50 וה-60 נבנו באזור השיכונים הראשונים. מסביב לגן המייסדים, בשכונת זיו, ניתן לראות קבוצות 
שיכוני עולים כמו גם בקצה רחוב הגליל, ובשכונת נווה עמל.

בינוי ודרכים 1950/60

רכבת 1950/60



סקר תקופתי
סופרפוזיציה של כל התקופות

 התפתחות
היסטורית

 סופרפוזיציה של
כל התקופות

ספטמברנווה שאנן, יזרעאליה
2011

 סקר הסטורי-פיזי
1:15,000של העיר חיפה
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מדובר באזור שלו שני מוקדי התפתחות. מצד אחד, שכונות חליסה ותל עמל, המטפסות מאזור העיר התחתית 
 במעלה הכרמל, ומצד שני שכונת נווה שאנן שהתפתחה על גבי שלוחה מישורית יחסית כיחידה עצמאית. 

שני המוקדים הללו החלו להתפתח בשנות ה-20 והמשיכו לשנות ה-30 וה-40. עד קום המדינה ואפילו בשנים 
הראשונות של עדיין היה המרחב בין שני האזורים הללו כמעט ולא בנוי.

בינוי ודרכים 1880

בינוי ודרכים 1919

רכבת 1919

בינוי ודרכים 1929

רכבת 1929
בינוי ודרכים 1939

רכבת 1939

בינוי ודרכים 1949

רכבת 1949

בינוי ודרכים 1950/60

רכבת 1950/60



סקר תמתי
אזורים/שכונות מתוכננות

1:15,000
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אזורים מתוכננים: 
חלוקת מגרשים לבניה

מיקום מבני ציבור - 
לפי תכנון

אזורים מתוכננים:
מקבצי בניה

בשנת 1920 הופקד תכנון השטח של נווה שאנן בידי אדר’ ריכרד קאופמן. קאופמן תכנן את נווה שאנן כרובע 
גנים טיפוסי. מהקצה הצפון-מערבי ועד לגבול החלקה בדרום-מזרח )כיום רחוב טרומפלדור( נמתחו שני 

רחובות ראשיים, רחבים וארוכים )הגליל וחניתה(, וביניהם רחוב שלישי )התיכון( שאינו מגיע לקצה הצפון-
מערבי אלא מסתיים בגן ציבורי גדול. בין הרחובות הראשיים הללו נמתחו רחובות רוחביים צרים יותר ובתוך 

הרשת שנוצרה נוספו עוד שני רחובות צרים יותר )שאול ונחמיה(, כדי לאפשר חלוקת הרשת למגרשים בגודל 
של 2.5 דונם. הגן הציבורי עתיד היה להפוך מוקד משני לשכונה כשסביבו מבני ציבור כגון גני ילדים, מרפאה 

וכדומה. 



רמות נווה שאנן

ספטמבר
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

מסמך המדיניות העירונית לשימור
עיריית חיפה

יועצת ראשית:
רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

רח’ קדימה 18 חיפה 34383



תקופת המפתח 
על פי נתונים היסטוריים

מגוון ומפגש עדות, דתות עיר המאה ה-20צומת דרכיםעיר תעשייהתמות כלל עירוניות
וקבוצות

טופוגרפיה ונוף

טופוגרפיה ונוף

1970           1960           1950           1940           1930           1920           1910           1900           1890           1880

המתחמים באזור על פי תוכנית המתאר

חתך טופוגרפי מייצג

מגורים

מרחבי חיפוש מוסדיים

רמות נווה שאנן

16

הטכניון )קרית הטכניון(16

שימושי קרקע עיקריים תמות אזוריות

סגנונות בנייה
סגנון בנייה דומיננטי: סגנונות בנייה קיימים

בינלאומי
מודרני מאוחר

מודרני מאוחר

תוכן עניינים:

מפת בינוי ודרכים 1880 ו-1919......................................................ע”מ 1. 
מפת בינוי ודרכים 1939.................................................................ע”מ 2.
מפת בינוי ודרכים 1950/60............................................................ע”מ 3.
מפת סופרפוזיציה של כל התקופות...................................................ע”מ 4.

הערות:

מפת המתחמים על פי תכנית המתאר
צירים היסטוריים

מרחב חיפוש מוסדי
מרחב שימור מרקמי

מרחב נוף תרבות

מפת אזורי מורשת ורגישות

אזור מורשת בעל רגישות גבוהה
אזור מורשת בעל רגישות נמוכה

אזור מורשת בעל רגישות נמוכה מאוד

אזור מורשת בעל רגישות גבוהה מאוד

3.18 רמות נווה שאנן
אזור זה כולל בתוכו את קריית הטכניון ואת השכונות: רמת אלון, רמות רמז, 

רמת ספיר ורמת חן. מבחינה טופוגרפית האזור מורכב משלוחות וגבעות 
המבותרות ביניהן על ידי ואדיות. 

גבולות האזור הם שכונת נווה שאנן ויזרעאליה מצפון-מזרח, שכונת רוממה 
מצפון-מערב, רמות הכרמל במערב והשכונות של העיר נשר: גבעת עמוס 

ורמות יצחק מדרום. 
זהו אזור המשמש בעיקר למגורים, למעט קריית הטכניון.

האזור החל להתפתח לאחר קום המדינה, בשנות ה-50 וה-60 והלאה.
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1:15,000
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בינוי ודרכים

בינוי ודרכים 1880 ו- 1919

ספטמבררמות נווה שאנן
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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בינוי ודרכים 1880

בינוי ודרכים 1919

בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20 היה האזור שומם לחלוטין. התנאים הטופוגרפיים הקשים של האזור 
והעדר דרכים נגישות אליו הפכו אותו לבלתי מיושב לחלוטין.



סקר תקופתי

1:15,000
בינוי ודרכים  התפתחות

היסטורית

אנן
ש
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ר
בינוי ודרכים 1939

ספטמבר
2011

רמות נווה שאנן  סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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האדמות באזור זה נרכשו בסוף שנות ה-20 ובשנות ה-30, לא כיחידה אחת כמובן, ולפי מפת 1939 ניכר 
שנעשתה עבודת תכנון ראשונית לאזור אך לא מעבר לכך. האזור עדיין היה שומם.

בינוי ודרכים 1939

דרכים מתוכננות



סקר תקופתי
בינוי ודרכים 1950/60

1:15,000
 התפתחות
היסטורית

בינוי ודרכים ספטמבררמות נווה שאנן
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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בשנות ה-50 וה-60 ניתן לראות את תחילתה של שכונת רמות רמז, שנבנתה לאורך דרך חנקין, בצמוד 
לשכונת זיו. בנוסף ניתן לראות את המבנים הראשונים בקרית הטכניון שהחל לעבור בשנות ה-50 

ממשכנו אשר בשכונת הדר הכרמל למקומו הנוכחי.

בינוי ודרכים 1950/60



סקר תקופתי

 התפתחות
היסטורית

סופרפוזיציה של כל התקופות

בינוי ודרכים
1:15,000

ספטמבר
2011
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בינוי ודרכים 1880

בינוי ודרכים 1919

בינוי ודרכים 1929

בינוי ודרכים 1939

בינוי ודרכים 1949

בינוי ודרכים 1950/60

מדובר באזור חדש יחסית. עד קום המדינה ללא התפתחות פיזית בשטח. 
קריית הטכניון ורמות רמז מתחילות להתפתח בשנות ה-50 וה-60.



רמות הכרמל
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 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

מסמך המדיניות העירונית לשימור
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רמות הכרמל

תקופת המפתח 
על פי נתונים היסטוריים

מגוון ומפגש עדות, דתות עיר המאה ה-20צומת דרכיםעיר תעשייהתמות כלל עירוניות
וקבוצות

טופוגרפיה ונוף

טופוגרפיה ונוף

1970           1960           1950           1940           1930           1920           1910           1900           1890           1880

המתחמים באזור על פי תוכנית המתאר

חתך טופוגרפי מייצג

מגורים

מרחבי חיפוש מוסדיים

17

18

אוניברסיטת חיפה 
)קמפוס האוניברסיטה(

בית בירם

שימושי קרקע עיקריים תמות אזוריות

סגנונות בנייה
סגנון בנייה דומיננטי: סגנונות בנייה קיימים

מודרני מאוחרמודרני מאוחר

תוכן עניינים:

מפת מצב קיים בתחום השימור........................................................ע”מ 1.
מפת בינוי ודרכים 1880 ו-1919.......................................................ע”מ 2. 
מפת בינוי ודרכים 1939..................................................................ע”מ 3.
מפת בינוי ודרכים 1949..................................................................ע”מ 4.
מפת בינוי ודרכים 1950/60.............................................................ע”מ 5.
מפת סופרפוזיציה של כל התקופות....................................................ע”מ 6.

 

הערות:

18

17

מפת המתחמים על פי תכנית המתאר
צירים היסטוריים

מרחב חיפוש מוסדי
מרחב שימור מרקמי

מרחב נוף תרבות

מפת אזורי מורשת ורגישות

אזור מורשת בעל רגישות 
גבוהה

אזור מורשת בעל רגישות 
נמוכה

אזור מורשת בעל רגישות 
נמוכה מאוד

 אזור מורשת בעל רגישות 
גבוהה מאוד

3.19 רמות הכרמל
זהו האזור הדרומי ביותר בחיפה. כולל בתוכו את השכונות: רמת אשכול, גבעת 

דאונס, רמת בגין, רמת אלמוגי ודניה, ואת מתחם אוניברסיטת חיפה. 
האזור נמצא על רכס הכרמל. ממערב ואדי נחל אחוזה ונחל עובדיה.

גבולות האזור הם שכונות אחוזה ורוממה מצפון, החוף הדרומי וטירת הכרמל 
במערב, רמות נווה שאנן במזרח ושמורת הר הכרמל מדרום. 

את האזור חוצה ציר רכס ראש הכרמל.
זהו אזור המשמש בעיקר למגורים.

מדובר באזור חדש יחסית של העיר. התפתחותו של האזור החלה לאחר קום 
המדינה אך בעיקר משנות ה-80 והלאה.



1:20,000
 התפתחות
היסטורית

מפת מצב קיים בתחום השימור
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ספטמבררמות הכרמל
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

1
3.19

למעט מרקם קטן לשימור, לא מוגדרים באזור מבנים ומרקמים לשימור ברשימת השימור שבעיריית חיפה. מבנים לשימור

מרקמים לשימור



סקר תקופתי

1:20,000

בינוי ודרכים 1880 ו- 1919

בינוי ודרכים  התפתחות
היסטורית

מל
כר
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ות
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ספטמבר
2011

רמות הכרמל  סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

2
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במפות 1880 וגם במפות 1919 ניכר כי האזור היה שומם לחלוטין. במובנים של פעם היה זה אזור 
בינוי ודרכים 1880מרוחק ביותר. הדרך היחידה בו עברה לאורך ציר הרכס, וגם היא הייתה משעול צר בין סלעים ואבנים.

בינוי ודרכים 1919



סקר תקופתי
בינוי ודרכים 1939

1:20,000
 התפתחות
היסטורית

בינוי ודרכים ספטמבררמות הכרמל
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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האדמות באזור זה היו שייכות בעיקר לערבים מטירה והן נרכשו בשנת 1925 ע”י חברת המנחיל, חברה קטנה 
יחסית שהוקמה על מנת למצוא פתרון למצוקת הדיור של מעמד הביניים היהודי בארץ ישראל. בשנים 1934/5 

אף תוכנן המרחב, בחלקו, כפי שניתן לראות במפה שלעיל. אבל, בשל ריחוקו מחיפה ומאזורי הכרמל המיושבים 
ובשל הקושי בגישה אליו, האזור נותר בשיממונו.

החלק היחיד באזור שיש בו מעט בינוי הוא החלק הצפוני, בצמוד לשכונת אחוזה. שם ניתן לראות את אזור גבעת 
דאונס, את סנוטוריום בודנהיימר שנבנה ב-1935 בתכנונו של ריכארד קאופמן.

בינוי ודרכים 1939

דרכים מתוכננות



סקר תקופתי
בינוי ודרכים 1949

בינוי ודרכים  התפתחות
1:20,000היסטורית

ספטמבר
2011

רמות הכרמל  סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

מל
כר

 ה
ות

רמ

4
3.19

בתקופת מלחמת העולם השניה נסגר כל המרחב בין בית בירם )אשר נבנה בשנות ה-40( לבין האוניברסיטה 
)שכמובן עוד לא הייתה קיימת( והיה לחלק ממתחם ההגנה הבריטי על ארץ ישראל מפני הסכנה שנשקפה 

מסוריה ולבנון, שהיו בידי נאמני ממשלת וישי. במרחבי האזור הוקמו תחנות קשר, הוצבו מכשולים נגד 
טנקים והוקמו עמדות בטון.

עד קום המדינה לא נעשתה כל התקדמות בבניה באזור זה, למעט באזור הקרוב לשכונת אחוזה.

בינוי ודרכים 1949



סקר תקופתי

1:20,000
 התפתחות
היסטורית

בינוי ודרכים

בינוי ודרכים 1950/60

ספטמבררמות הכרמל
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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עד שנות ה-60, ניתן לראות התפתחות באזור שכונת דאונס. בשנות ה-60 החלה להבנות שכונת דניה בינוי ודרכים 1950/60
)עדיין לא מופיעה במפה זו( ובאמצע שנות ה-60 הועברה גם אוניברסיטת חיפה, שהוקמה כמה שנים 

קודם לכן למיקומה הנוכחי. 
לגבי שאר האזור, רק בשנות ה-80 הוכנה מפת חלוקה מחדש של השטח ע”י עיריית חיפה והחלו להבנות 

השכונות הקיימות כיום.



סקר תקופתי

1:20,000

סופרפוזיציה של כל התקופות

ספטמברסופרפוזיציה של כל התקופות
2011

רמות הכרמל  סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה
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ניתן לראות כי מדובר באזור חדש יחסית. כיוון ההתפתחות הוא מצפון לדרום. עד קום המדינה בעיקר אזור 
גבעת דאונס הצמוד/שייך לשכונת אחוזה היה היחיד להתפתח. עד שנות ה-60 מעט מאוד התפתחות נוספת.

בינוי ודרכים 1880

בינוי ודרכים 1919

בינוי ודרכים 1929

בינוי ודרכים 1939

בינוי ודרכים 1949

בינוי ודרכים 1950/60
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התיישבות קדומה בחיפה

ספטמבר
2011 1:25,000

מיקום תקופה

ללא תארוך

התיישבות קדומה בחיפה  סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

תקופה פרהיסטורית
עד 3,800 לפנה”ס

תקופת הברונזה
3,800-1,200 לפנה”ס

תקופת בית 
ראשון ושני

1,200-70 לפנה”ס

התקופה הרומית 
והביזנטית

70-638 לספירה

התקופה הערבית, 
צלבנית, ממלוכית

638-1517 לספירה



ספטמבר
2011 1:25,0004.2 פרק 4: ניתוח כלל עירוני
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חיפה ב- 1880

 סקר הסטורי-פיזי
בינוי ודרכים 1880של העיר חיפה



ספטמברפרק 4: ניתוח כלל עירוני
2011 1:25,000
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חיפה ב- 1919

 סקר הסטורי-פיזי
4.3של העיר חיפה בינוי ודרכים 1919

רכבת



ספטמבר
2011 1:25,000 פרק 4: ניתוח כלל עירוני
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חיפה ב- 1929

 סקר הסטורי-פיזי
4.4של העיר חיפה בינוי ודרכים 1929

רכבת



ספטמברפרק 4: ניתוח כלל עירוני
2011 1:25,000
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חיפה ב- 1939

 סקר הסטורי-פיזי
4.5של העיר חיפה בינוי ודרכים 1939

רכבת
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2011 1:25,000 פרק 4: ניתוח כלל עירוני
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חיפה ב- 1949

 סקר הסטורי-פיזי
4.6של העיר חיפה בינוי ודרכים 1949

רכבת



ספטמברפרק 4: ניתוח כלל עירוני
2011 1:25,000
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חיפה ב- 1950/60

 סקר הסטורי-פיזי
4.7של העיר חיפה בינוי ודרכים 1950/60

רכבת



ספטמבר
2011 1:25,000 פרק 4: ניתוח כלל עירוני
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סופרפוזיציה של כל התקופות

 סקר הסטורי-פיזי
4.8של העיר חיפה בינוי ודרכים 1949

רכבת
בינוי ודרכים 1950/60

רכבת
בינוי ודרכים 1939

רכבת
בינוי ודרכים 1929

רכבת
בינוי ודרכים 1919בינוי ודרכים 1880

רכבת



בטבלת תקופת השיא בהתפתחות העירונית מצוינת מידת התפתחותם 
התפתחות  מהלך  את  מציגה  שנים.הטבלה  לפי  העיר  איזורי  של 
הבינוי הפיזי בחתך אזורי בחיפה. מעבר לציון מידת ההתפתחות לפי 
שנים, מצוינים עבור חלק מאזורי העיר הרלוונטיים גם תהליכי ההרס 
וההתפוררות שהתרחשו בהם, תוך הבחנה בין הרס מיידי בפרק זמן 

קצר לבין הרס והתפוררות לאורך פרק זמן ארוך. 
של  בהתפתחותם  שיא  שנות  היו  ה-30  שנות  כי  עולה  הטבלה  מתוך 

אזורים רבים בחיפה.
 

מסקנה זו מאששת את הנתונים מהמפות התקופתיות הכלל עירוניות 
המצביעים על התפתחות משמעותית בבינוי הפיזי בעיר חיפה במפת 1929 
.)1929 1939 )ביחס למפת  )ביחס למפה הקודמת מ-1919( ובמפת 

הנתונים הדמוגרפיים מאשרים את המגמות המופיעות במפות: 
ב-1921 התגוררו בחיפה 24,600 נפש 
ב-1931 התגוררו בחיפה 50,500 נפש

וב-1941 התגוררו בחיפה 114,500 נפש.
כלומר, כל עשר שנים הוכפלה אוכלוסייתה של העיר בין תחילת שנות 

ה-20 לתחילת שנות ה-40.  
  

היסטוריים  אירועים  כי  ניכר  ההיסטוריים  המקורות  מתוך  בנוסף, 
בין  התרחשו  העירונית,  ההתפתחות  על  השפעה  בעלי  משמעותיים, 
חיפה  הופכת  הללו  בשנים  ה-30.   לשנות  המאוחרות  ה-20  שנות 
בעידודו ובטיפוחו של השלטון הבריטי בארץ ישראל לצומת בין-לאומית:

1927-1933 הקמת נמל מודרני בחיפה 
1934 נחנך קו צינור הנפט מעיראק לחיפה ובמקביל נסללה דרך בין  

         שתי הערים והוחלה הקמת בתי הזיקוק
1935 הקמת בתי המלאכה הגדולים של רכבת המנדט בחיפה
1935 הקמת שדה תעופה מודרני ראשון מסוגו בארץ בחיפה

אזורי  חדשים,  מגורים  ואזורי  שכונות  חיפה  לעיר  נוספו  ה-30  בשנות 
ומלאכה.  תעשייה  אזורי  ונבנו  וגדלו  התרחבו  הקיימים  המגורים 
בעקבות גידולה המהיר של חיפה הוכנה עבורה תכנית מתאר ראשונה 
ב-1934 אשר הגדירה את תוואי הדרכים ואת שימושי הקרקע. גם גבולה 
המוניציפלי של העיר, שהגדרתו החלה כבר ב-1924, פורסם ב-1934.

חיפה חשיבות  כשנות שיא בהתפתחותה של  ה-30  לזיהוין של שנות 
המבנים  בה,  השונים  האזורים  של  העיר,  של  המשמעות  בהערכת 

והמרקמים.

ספטמברתקופת המפתח לפי אזוריםפרק 4: ניתוח כלל עירוני
2011
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 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

קריית חיים וקריית שמואל1

חלוצי התעשייה2

בתי הזיקוק2א

לב המפרץ3

חוף שמן4

נמל חיפה5

העיר התחתית שבתוך החומות6

מחוץ לחומות, ואדי סאליב וואדי 6א
ניסנאס

מושבה גרמנית7

 שכונת עבאס ורח' אלנבי7א

הדר הכרמל8

מערב חיפה: בת-גלים9

אזור אל-עתיקה9א

מערב חיפה: חוף שיקמונה )נווה 10
דוד, ק. שפרינצק, שער עליה(

מערב חיפה: החוף הדרומי11

הכרמל: כרמל צרפתי )ללא רכס 12
ראש הכרמל(

הכרמל: כרמל מרכזי ומערבי13

ואדי שיחא13

הכרמל: כרמליה14

ורדיה14א

רוממה15

אחוזה15א

נווה שאנן, יזרעאליה16

רמות נווה שאנן17

רמות הכרמל18

1970 17601860

השנה:

187019501960
שם האזור

1940 "ד
מס

1930 1920 1910 188018901900

הרס מיידי בפרק זמן קצר

הרס והתפוררות בפרק זמן ארוך

התפתחות הבינוי באזור בצורה 
משמעותית מאוד

קריית חיים וקריית שמואל1

חלוצי התעשייה2

בתי הזיקוק2א

לב המפרץ3

חוף שמן4

נמל חיפה5

העיר התחתית שבתוך החומות6

מחוץ לחומות, ואדי סאליב וואדי 6א
ניסנאס

מושבה גרמנית7

 שכונת עבאס ורח' אלנבי7א

הדר הכרמל8

מערב חיפה: בת-גלים9

אזור אל-עתיקה9א

מערב חיפה: חוף שיקמונה )נווה 10
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אזורים ושכונות מתתוכננות

ספטמבר
2011 1:25,000 אזורים ושכונות מתוכננותפרק 4: ניתוח כלל עירוני  סקר הסטורי-פיזי

4.10של העיר חיפה אזורים מתוכננים: 
חלוקת מגרשים לבניה

מיקום מבני ציבור - 
לפי תכנון

אזורים מתוכננים:
מקבצי בניה
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ית
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פ
דרכים היסטוריות

ספטמבר
2011 1:25,000 פרק 4: ניתוח כלל עירוני

דרכים היסטוריות
 סקר הסטורי-פיזי
4.11של העיר חיפה
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התפתחות רשת התחבורה

ספטמבר
2011

התפתחות רשת התחבורהפרק 4: ניתוח כלל עירוני

מקור: אטלס כרמל, 1980

 סקר הסטורי-פיזי
4.12של העיר חיפה
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התפתחות הרכבת לפי תקופות

ספטמבר
2011 1:25,000 התפתחות הרכבתפרק 4: ניתוח כלל עירוני

לפי תקופות

 סקר הסטורי-פיזי
4.13של העיר חיפה
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תעשייה ורכבת ב- 1929

תעשייה ורכבתפרק 4: ניתוח כלל עירוני
ב-1929

ספטמבר
2011 1:25,000

 סקר הסטורי-פיזי
4.14של העיר חיפה
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ית
: נ

4 
רק

פ
תעשייה רכבת ונמל ב- 1939

ספטמבר
2011 1:25,000 תעשייה, רכבת ונמלפרק 4: ניתוח כלל עירוני

ב- 1939

 סקר הסטורי-פיזי
4.15של העיר חיפה
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התפתחות התעשייה לפי תקופות

 התפתחות התעשייה פרק 4: ניתוח כלל עירוני
לפי תקופות

ספטמבר
2011 1:25,000

 סקר הסטורי-פיזי
4.16של העיר חיפה
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מבני דת בסוף התקופה העותומנית

ספטמברמבני דת בסוף התקופה העותמאניתפרק 4: ניתוח כלל עירוני
2011 1:25,000

 סקר הסטורי-פיזי
4.17של העיר חיפה
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מבני דת בסוף תקופת המנדט

ספטמבר
2011 1:25,000 מבני דת בסוף תקופת המנדטפרק 4: ניתוח כלל עירוני  סקר הסטורי-פיזי

4.18של העיר חיפה
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מבני דת כיום

ספטמברמבני דת כיוםפרק 4: ניתוח כלל עירוני
2011 1:25,000

 סקר הסטורי-פיזי
4.19של העיר חיפה
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עדות בחיפה

עדות בחיפהפרק 4: ניתוח כלל עירוני

191919301938

ספטמבר
2011

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

מקור: אטלס כרמל, 1980

4.20



מקור: אטלס כרמל, 1980
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מפת תיירות

ספטמברמפת תיירותפרק 4: ניתוח כלל עירוני
2011

 סקר הסטורי-פיזי
4.21של העיר חיפה



טבלת מדרג האזורים:
אחד הכלים המרכזיים שנוצרו במהלך הכנת הסקר ההיסטורי-פיסי היא הטבלה שלעיל, טבלת מדרג האזורים. 

המטרה הראשונית ביצירתה של הטבלה הייתה לרכז את התמות שזוהו באזורים השונים בעיר.
תמות הן נושאי רוחב אשר נתגלו במהלך המחקר ההיסטורי-פיסי שנערך לכל אחד מהאזורים בעיר. מדובר בנושאים שעלו מהמפות, מהמקורות 

הכתובים ומסיורים בעיר. 
כל אחת מהתמות סומנה בעמודה בה צוין היקף נוכחותה בכל אחד ואחד מ-18 האזורים המרכיבים את העיר חיפה כפי שהופיעו בפרק האזורים בחוברת 

זו. תוך כדי עבודה התברר שהחלוקה ל-18 אזורים אינה מאפשרת את מילויה של הטבלה באופן שישקף את כלל האיזור. זאת מאחר והאזורים כוללים 
שטחים נרחבים ובחלק מהמקרים לא הומוגניים. לכן חולקו האזורים למרחבי משנה שאפשרו למלא את הטבלה בצורה מדויקת יותר.

על בסיס ממצאי טבלת מדרג האזורים הוגדר תחום המורשת הבנויה בעיר )מרחבי שימור מרקמיים, מוסדיים, ציריים, ומרחבי נוף תרבות( וגובשה 
התפיסה המרקמית שיושמה בנספח השימור של תכנית המתאר. החלוקה למרחבי השימור השונים בתחום המורשת הבנויה הוטמעה בהמשך בטבלה 

זו. 
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טבלת מדרג האזורים

ספטמברטבלת מדרג האזוריםפרק 4: ניתוח כלל עירוני
2011

 סקר הסטורי-פיזי
4.22של העיר חיפה

הטבלה מחולקת לשלושה חלקים:
חלקה הראשון של הטבלה מפרט את היקף נוכחותה של התמה בכל אזור, ומחולק לארבע רמות דרוג: מידה רבה מאוד, רבה, מועטה ומועטה מאוד )אם בכלל(. באופן מיוחד סומן מצב בו 

התמה היתה קיימת באזור במידה רבה אך השרידים הפיזיים שלה אינם קיימים עוד. האיזורים מקבלים ניקוד בהתאם  לרמות הדרוג של נוכחות התמה בשטחם. 
התמות שזוהו אינן זהות זו לזו במידת השפעתן על הסביבה הבנויה או במשמעותן החברתית והרוחנית. למרות זאת, בטבלה זו הוחלט לתת לכל התמות משקל שווה, דהיינו אין תמה 

שערכה המספרי גבוה מתמה אחרת. )לפירוט נוסף לגבי משמעות התמות השונות ואופן הדירוג ראה עמוד 4.23(. 
הניתוח של נוכחות התמות במרחבים השונים מרוכז בחלקה הראשון )הימני( של הטבלה. בעמודה האחרונה )משמאל( בחלק זה מרוכז סיכום הנקודות לכל מרחב ומרחב.

חלקה השני של הטבלה בוחן את האזורים והמרחבים שבתוכם לפי קריטריונים המשמשים את מרבית גופי השימור בארץ ובעולם, ונחשבים כסטנדרטיים ומוכרים. קריטריונים אלה כוללים 
ערכים היסטוריים, אדריכליים, אמנותיים-אסתטיים, קבוצתיים-מרקמיים. בנוסף, נוספו לטבלה זו שתי עמודות הבוחנות  את מצב ההשתמרות בפועל של המרקם ושל המבנים המרכיבים 

אותו.
האזורים מקבלים ניקוד בהתאם לרמת התאמתם לקריטריון הרלוונטי.

הניקוד של החלק הראשון )התמות( והחלק השני )הקריטריונים הסטנדרטיים( ביחד הם שקובעים את דירוג האזור בהקשר העירוני, ומתוכם יצרנו את מפת מדרג האיזורים, ראו עמ’ 4.27. 
מפת המדרג משקפת את דירוג האזורים בהתאם לכמות התמות המשתקפות בהם ובהתאם לקריטריונים הסטנדרטיים.

בחלקה השלישי של הטבלה נבחנו האיומים וההזדמנויות הקיימים כיום בכל אזור. חלק זה איננו מזכה בנקודות אלא מאפשר “להקפיץ” אזור מרמת דירוג אחת לשכנתה, כלפי מעלה או כלפי 
מטה בהתאם לאיומים ו/או ההזדמנויות.

כתוצאה מהשפעתו של חלקה השלישי של הטבלה על מסקנות שני החלקים הקודמים נוצרה מפת הרגישות, ראו עמ’ 4.28.
מפת הרגישות משקפת את מידת הרגישות של האזורים כיום ובכך מצביעה על האזורים שהמורשת בהם עשויה להיות בסכנה. מפת הרגישות מתווה סדר עדיפויות בנוגע לטיפול באזורים.

סיכום:
העבודה על הכנת מנגנון השימור בחיפה שאפה לבחון את העיר כולה ללא פרה-קונספציות באשר לערכיה ההיסטוריים, ולפתח כלי שיאפשר קריאה, מיון 

וקיטלוג של נתונים שיאספו מהשטח ומהספרות לצורך השוואה אנליטית בין האזורים והערכים השונים לשימור. 
טבלת מדרג האזורים מאפשרת בחינה אנליטית השוואתית של מרחבי השימור השונים בחיפה.

באמצעות הטבלה זוהו האזורים מרובי התמות בחיפה וסומן תחום המורשת הבנויה כפי שהוא מופיע בנספח השימור בתכנית המתאר.
באמצעות הטבלה אף זוהו התמות מובילות בחיפה, תמות אשר נוכחותן  מורגשת במידה רבה בכל או ברוב האזורים בעיר. תמות אלה גובשו לכדי 

  )XX תמות העל” של העיר חיפה )ראה הסבר בעמוד“
מתוך הטבלה זוהתה אבחנה ברורה בין תמות המתקיימות באזורי החוף, האזורים המישוריים המצויים בסמיכות לחוף הים של העיר חיפה לבין תמות 

המתקיימות באזורי ההר, האזורים שנבנו על גבי רכס הכרמל. אבחנה זו הוסיפה רובד נוסף להבנת מורכבות המורשת הבנויה בחיפה.

הטבלה מהווה כלי אנליטי וגמיש. ניתן להחליף, להוריד או להוסיף תמות. הבחירה של התמות היא סוביקטיבית ונכונה לממצאי המחקר ולתפיסת העולם 
של עורכי הסקר, אך התמות וניתוחן באמצעות הטבלה נתונות לשימושו של כל סוקר. מדובר בכלי שנוצר, התפתח ושונה תוך כדי העבודה. בחוברת 
זו הוא מוצג נכון לזמן הפקת החוברת אך לא מן הנמנע שעד סיום תהליך הכנת מסמך המדיניות העירונית לשימור יחולו שינויים נוספים במבנהו ו/או 
בתוכנו. דווקא יכולתו של כלי זה להכיל ולקבל שינויים כאלה ואחרים מעידה על היותו יעיל ואפקטיבי, ועל הפוטנציאל שלו להמשיך לשמש את יחידת 

השימור בעתיד.

חלק 3חלק 2חלק 1

מספר 
מרחב 

השימור 
המרקמי 
בתכנית 
המתאר

מספור 
מרחבים 
מוסדיים/ 

נוף תרבות

מרכז 
תחבורה 
ציבורית 
היסטורי

אזור מבני 
ציבור 

מוסדיים 
(עירוניים 
וארציים)

אזור 
מסחר 
ושווקים 
הסטוריים

מרכז בילוי 
קשר פיזי בתי מלוןהסטורי

מבטים להרלים

קשר פיזי להר 
(ואדיות, נוף 

פתוח, צמחיה 
טבעית)

שבילי מבטים לים
מדרגות 

וצירי קשר 
אנכיים

שדרות 
היסטוריות

צמחיה 
ותיקה 
כגורם 

משמעותי 
במתחם

גנים 
היסטוריים

עתיקות 
התקופה 
הקובעת 

(ראשוניות)

עדות להסטוריה 
של ההתפתחות 
הפיזית של העיר

טיפולוגיה 
מרקמית ברורה 

ומובחנת

סגנון בנייני ברור 
ומובחן

צניעות ואיפוק 
מונומנטליותחיפאיים

בנייה באיכות 
גבוהה (מפואר, 
רמת גימור או  
אומנות גבוהה)

מצב השתמרות 
מרקמי

מצב השתמרות 
מבנים מקוריים

√++151126קרית חיים מזרחיתיז1

+416?12?קריית שמואליז2
√+++523?18?קריית חיים מערביתיז3

?1010+++
2.29716+++
5??161026-?

88+++√

1.6?????10????616++
10313++++√

√++-171431??בניין המשרדים "בניין רוטנברג"3.19

6??121022++
77????613++
9?7????613++
10?9????615++
11?10????616++
8?6????612++

??7????613++
++20929א

420?525+++
העיר התחתית שבתוך החומות -ד1

!!!√+1++*1541 26??מגדל השעון ומסגד הג'ריינה2 קרית הממשלה
העיר התחתית מחוץ לחומות ד2

!!!√++*331649??לאורך רחוב יפו
עיר תחתית מזרחית לאורך ד3

מסילת הרכבת

√++211940קמפוס הנמלד4

++131528ב
√++*141731ג

++18826?תחנת רכבת חיפה מזרח2.15
√?-412364?ה

√171128-1ו

√381250-1?מקדש הבאב הבהאיי156

הדר תחתון שכונת הרצליה ז1
√+++281240והגבול עם ואדי ניסנאס

מגרש הכרמליטים - איזור ז2
בניין בית המשפט המנדטורי    ובניין 8,11העיריה ובתי המשפט

+2+-231437עיריית חיפה ההיסטורי
+1+-291645שכונת הטכניקום ושכונת יחיאליז3
שכונת הבונה, שוק תלפיות, ז4

√+1+-231336שוק תלפיות10שכונת נחלה

√+-181028שכונת גאולהז5

שכונת מצפה + רחובות מסדה ז6
+-151429?והלל

√+-14923?החלק העליון של הדרז7

1+-261238??בניין הטכניון הישן137
√++++-231538?בת גליםח1

√+++-141630?אל-עתיקהח2

√++8614אין

12?????121022-++
1.1???9211++++√

√+16622??ט

I15621+√

√+527אין

√+77אין

1.3???44+++
1.4????55+++√

1.5???44+++√

+426?אין
√++151429??כרמל צרפתי היסטוריי1

√++13821?רמת התשביי2

++++231538?יא
II12?-25631??מערת אליהו√

1?-1439?25?המנזר הכרמליטי בסטלה מאריס143
בית הקיץ של עבד אללה פשה 1.24

√12315+1??והמגדלור בסטלה מאריס

√++++23932?כרמל מערבייב1

√++++241539מרכז הכרמל (כרמלהיים)יב2

√++++13720?רחובות קדימה והיינריך היינהיב3

++++29938?הכרמל המרכזייב4
√+12820יג

√+518?13??יט

III26632-?√

√+9413?אין

√++++121022??יד

√+819אין

?√++++151126??אחוזהטו1
√+12618?רוממה הותיקהטו2

?8412++√

33+√

VI?15621+√

++101020???טז
√+17825יח

√++516אין

3.2?6814+
6612+√

16?141024+√

7512++√

17??141024+ √

18?????5?510+√

רוממה החדשה

ואדי רושמייה ורכס רושמייה

מתחם תחנת החשמל הראשונה

אין
קריית הטכניון

חליסה ותל-עמל

נווה שאנן

אין

כלל האיזור

כרמליה

התשבי, הנשיא, יפה נוף

ראש הכרמל

מתחם הכרמליטים בסטלה מאריס

בסיסי חיל הים בסטלה מאריס

אזור קצה רחוב אהוד

נמל חיפה

ואדי ניסנאס

ק. אליעזר

בסיס מש"א 7200 (חוף כרמל)

רמת הדר

כבאביר

לב המפרץ
צה"ל: בית הספר הטכני

חברת חשמל: מתחם תחנת הכח

בית חרושת שמן

הקרנטינה - משרד החקלאות

בסיס צה"ל בחוף שמן

אזורים ושכונות שם האזור
מתוכננות

המיספור על פי 
תוכנית המתאר

מתחם תנובה - חוף שמן

חברת דלק - מתחם סוקוני

קריית חיים         
וקריית שמואל

כלל האיזור

כלל האיזור

סדנאות הקישוןחלוצי התעשייה

האם נמצא 
באזור בניה 

לגובה?

נמצא במתחם 
תכנון בתוכנית 

המתאר
המרחב

חברת פז

מתחם מקורות

העיר התחתית

ואדי סאליב

תחנת חיפה מזרח

נמל חיפה

חוף שמן

נמל רכבת
אתר 
עלייה 
לרגל

ערך הסטורי קשר ים-הר מרכז עירוני

התיישבות 
קדומה בחיפה

מבני 
ואתרי דת

מגוון קבוצות 
ומפגש: 

טמפלרים, 
באהיים, 
אחמדים, 
כרמליטים

י

כלל האיזור (ללא עין הים ושיקמונה)

מתחם המקדש הבהאי

המדעטק וביה"ס הריאלי

בסיס חימוש ליד טירה

קריטריונים סטנדרטיים שגורים תמות

סיכום 
נקודות 
(תמות):

אכסניות 
צליינים

אלמנטי נוף

שיכונים ושיכוני 
עובדים

בתי הזיקוק

בית חולים רמב"ם

מתחם בסיס הבה"ד בבת גלים

עין הים

שיקמונה

ז

ח

כלל האיזור

כלל האיזור

הכרמל:           
כרמל צרפתי

מערב חיפה:   החוף 
הדרומי

הכרמל:         
כרמליה וורדיה

שכונות ציר מוריה: שמבור והרחובות 
אהוד, יותם ושמשון

מתחם השקם הישן (שקמית)

כרמל צרפתי (חדש)

ורדיה

הכרמל:          כרמל 
מרכזי ומערבי

כלל האיזור

ואדי שיח

ד

מערב חיפה:         
בת-גלים, ק. אליעזר

מערב חיפה:         
חוף שיקמונה (נווה 
דוד, ק. שפרינצק, 

שער עליה)

מושבה גרמנית, 
שכונת עבאס          

ורח' אלנבי

מושבה גרמנית

 שכונת עבאס ורח' אלנבי

הדר הכרמל

רמות הכרמל

רוממה ואחוזה

אין אוניברסיטת חיפה

מתחם ביה"ס הריאלי

נווה שאנן, יזרעאליה

כלל האיזור

כלל האיזור (ללא חליסה, תל עמל ונווה 
שאנן)

רמות נווה שאנן

טו

דרגת 
רגישות

יב

ערכים אדריכליים, אמנותיים 
ואסתטיים

נמצא בתוכנית 
מתאר ארצית

האם חסר סקר 
למתחם?

כמה מונומנט 
במתחם?

סיכום 
נקודות 

(קריטריונים
סטנדרטיים)

סיכום 
נקודות 

כולל

יז

אין

ערך קבוצתי- מרקמי

איומים והזדמנויות

מצב השתמרות

אין

אין

תעשייה: 
מבנים, איזורים 
ובנייה נילווית

מספר ושם המונומנט 
במרחב (במידה וקיים)

ערכי נדל"ן 
גבוהים

מדרג 
ערכי נדל"ן האזורים

נמוכים

מרחב חיפוש מרקמי

מרחב חיפוש מוסדי

מרחב נוף תרבות

ניקוד:מקרא:

3 נק'התמה קיימת באזור במידה רבה מאוד

2 נק'התמה קיימת באזור במידה רבה

1 נק'התמה קיימת באזור במידה מועטה

התמה התקיימה באזור במידה רבה, אך 
2 נק'השרידים הפיזיים של התמה אינם קיימים עוד

התמה קיימת באזור במידה מועטה מאוד, אם 
0 נק'בכלל

לא רלוונטי

ניקוד:מקרא עתיקות התקופה הקובעת:

3 נק'עד תחילת המאה העשרים

2 נק'1900-1920

2 נק'1930

1 נק'1940-1950

0 נק'1960 והלאה

ניקוד:ניקוד לפני הקפצה - מרחבי שימור מרקמי

41 ומעלהדרגת רגישות גבוהה מאוד

31-40דרגת רגישות גבוהה 

15-30דרגת רגישות נמוכה

15 ומטהדרגת רגישות נמוכה מאוד

  לא נחשב מרקם לשימור 
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התמות העירוניות

התמות העירוניות

אזור בו התמה קיימת 
במידה רבה מאד:

אזור בו התמה קיימת 
במידה רבה:

אזור בו התמה קיימת 
במידה מועטה:

אזור בו התמה קיימת במידה 
מועטה מאוד (אם בכלל):

אזורים או שכונות שההתיישבות 
בהם לא נוצרה באופן ספונטני 

אלא כחלק ממהלך מתוכנן 
מראש. האופן בו האזורים הללו 

תוכננו והיישום של התכנון בפועל 
משקפים את הערכים 

התרבותיים של אותה תקופה.

אזור שכולו או רובו תוכנן 
מראש וקיימת לגביו תכנית 

או תכניות היסטוריות 
(שנערכה עד שנות ה-

50).עקרונות התכנון 
ההיסטורי משתקפים באופי 

האזור עד היום

אזור שרובו או כולו תוכנן 
מראש וקיימת לגביו תכנית 

או תכניות היסטוריות אך 
התכנית לא יושמה 

במלואה או יושמה רק 
בחלק מהאזור. עקרנות 

התכנון ההיסטורי 
משתקפים באופי האזור 

אזור שרק חלקים מצומצמים 
בו תוכננו מראש או 

שהתכניות ההיסטוריות לגביו 
יושמו באופן חלקי ביותר או 

בכלל לא.עקרונות התכנון 
ההיסטורי משתקפים 

בחלקים מצומצמים באזור 
אם בכלל

אזור שלא תוכנן מראש (לפני 
שנות ה-50) ולא קיימות לגביו 

תכנית או תכניות היסטוריות או 
שקיימות תכניות של יצאו לפועל 

כלל.

אזורים שנבנו בהם בצורה יזומה 
ומאורגנת מבני מגורים עבור 
עובדים. אזורים שנבנו בהם 

שיכונים לפתרון בעיות הדיור 
העירוניות עד תחילת שנות ה-60

אזור שכולו או רובו היה 
מיועד לדיור עבור עובדים. 

תוכנן והוקם על מנת לאפשר 
לעובדים מגורים נאותים 

ובמחיר סביר.

אזור שחלקו היה מיועד 
לדיור עבור עובדים או אזור 

שנמצא בו פרוייקט או 
מספר פרוייקטים חשובים 

שנבנו כשיכוני עובדים בעיר 
או אזור שרובו מורכב 

אזור שנמצאים בו מעט 
שיכונים שנבנו עד תחילת 

שנות ה-60

אזור שלא קיימים בו שיכוני 
עובדים או שיכונים שנבנו עד 

תחילת שנות ה-60

אזורים שהיווצרותם השפיעה על 
ו/או הושפעה מהתפתחות 

התעשייה בחיפה ואף מחוצה 
לה: יכולים לכלול את מבני 

התעשייה עצמם או את המערך 
הנלווה לתעשייה: מגורי עובדים, 

אמצעי שינוע, הכשרת כח האדם 

אזור שלהתפתחותו השפעה 
מכרעת על התפתחות 

התעשייה בחיפה. אזור בו 
נמצאים אתרים המהווים 

אבני דרך חשובות 
בהתפתחות התעשייה 

בחיפה

אזור שהתפתחה בו בנייה 
נלווית משמעותית 
לתעשייה או אזור 

שהתפתחות התעשייה 
מהווה בו גורם משמעותי 

אך לצד שימושים אחרים או 
אזור שחלקים ממנו שימשו 

אזור שיש בו מעט אתרים 
הקשורים להתפתחות 

התעשייה בחיפה

אזור שלהתפתחותו או האתרים 
שקיימים בו אין קשר להתפתחות 

התעשייה בחיפה

אזורים שאופן התפתחותם קשור 
קשר ישיר להגעתה 

והתפתחותה של הרכבת 
בחיפה. אזורים המשקפים את 

התפתחות מערך הרכבת בחיפה.

אזור בו נמצא מוקד חשוב 
של מערך הרכבת בחיפה: 

תחנה ראשית, מבנה 
סדנאות ותיקונים

אזור שלרכבת הייתה 
השפעה חשובה ומיידית על 

התפתחותו (עד שנות ה-
60) או שעוברת בו שלוחה 

ייעודית של הרכבת 
(למטרות תעשייה בדרך 

אזור שיש לרכבת השפעה 
עקיפה או חלקית על 

התפתחותו (עד שנות ה-60)

אזור שהרכבת כלל אינה עוברת 
דרכו או שהשפעתה על 

התפתחותו היא עקיפה בלבד 
(כחלק מהשפעתה הכללית של 

הרכבת על התפתחות העיר)
אזורים המשקפים את 

התפתחותה של חיפה כעיר נמל 
מודרני. אזורים שאופן 

התפתחותם קשור קשר ישיר 
להיותה של חיפה עיר נמל 

אזורים המהווים חלק מנמל 
חיפה ההיסטורי או אזורים 

שהוקמו כתוצאה ישירה 
מהפיכתה של חיפה לעיר 

נמל מודרני בשנות ה-20 וה-

אזורים המשקפים את 
היותה של חיפה עיר נמל 

ולנמל הייתה השפעה 
חשובה ומיידית על 

התפתחותם (עד שנות ה-

אזור שיש לנמל השפעה 
עקיפה או חלקית על 

התפתחותו (עד שנות ה-60)

אזורים שאינם מהווים חלק מנמל 
והשפעתו של הנמל 

עלהתפתחותם היא עקיפה 
בלבד (כחלק מהשפעתו הכללית 

של הנמל על התפתחות העיר)
אזורים המשקפים את היותה של 

חיפה עיר מגוונת מבחינת 
קבוצות אוכלוסיה שונות: יהודים, 
ערבים נוצרים וערבים מוסלמים, 

טמפלרים, באהיים, אחמדים, 
כרמליטים ועוד. אזורים בהם 

נוצר מפגש בין הקבוצות השונות. 
אזורים המדגימים את היותה של 

חיפה מוקד משיכה לקבוצות 
שונות שמצאו בה מרחב פיזי 

אזור המהווה באופו מובהק 
את אזור התיישבותן של 
אחת הקבוצות הייחודיות 

לחיפה: טמפלרים, באהיים, 
אחמדים וכרמליטים

אזור מעורב ומגוון שהיווה 
בעבר אזור מפגש 

משמעותי בין קבוצות 
אוכלוסיה שונות בחיפה

אזור מעורב ומגוון שבעבר 
התקיימו בו זו לצד זו קבוצות 

אוכלוסיה שונות בחיפה

אזור הומוגני שרובו ככולו "שייך" 
לקבוצת אוכלוסיה אחת

אזורים בהם ישנו ריבוי ו/או מגוון 
של מבני דת. אזורים שלאתרי 
הדת בהם הייתה השפעה על 

התפתחותם.

אזור בו נמצא או נמצאים 
מבני דת היסטוריים 

משמעותיים בעלי השפעה 
על התפתחותה של חיפה. 
אזור בו נמצאים מבני דת 

היסטוריים רבים ו/או מגוונים

אזור בו נמצא או נמצאים 
מבני דת היסטוריים 

חשובים ומשמעותיים 
בהתפתחות האזור.

אזור בו נמצא או נמצאים 
מבני דת היסטוריים.

אזור בו לא נמצאים כלל מבני 
דת היסטוריים

אזורים בהם ישנו ריבוי ו/או מגוון 
של אכסניות צליינים

אזור שאכסניות הצליינים 
שבו השפיעו באופן ישיר 
ומשמעותי על התפתחותו

אזור שקיים בו מקבץ ו/או 
מגוון של אכסניות צליינים

אזור שהיו בו מספר מועט 
של אכסניות צליינים

אזור שלא היו קיימות בו אכסניות 
לצליינים

בחיפה מספר מוקדים המהווים 
אתרי עליה לרגל עבור קבוצות 

שונות. לאתרים אלה הייתה 
השפעה משמעותית על 

התפתחותה של העיר.

אזור המהווה אתר עליה 
לרגל או שנמצא בו אתר 

עליה לרגל. הכוונה לאתר 
עליה לרגל היסטורי שעדיין 

משמש ככזה כיום.

אתר שנוצר באופן ישיר 
כתוצאה מהתפתחותו של 

מוקד עליה לרגל, והיה חלק 
נילווה חשוב לאותו אתר, 

ושימש אותו במשך תקופה 
ארוכה.

אתר שנוצר באופן ישיר 
כתוצאה מהתפתחותו של 

מוקד עליה לרגל, והיה חלק 
נילווה חשוב לאותו אתר. הוא 
עצמו אינו מהווה מוקד עליה 

לרגל.

אזור שאינו מהווה אתר עליה 
לרגל או חלק נילווה של אתר זה

אזורים בהם ישנן עדויות 
להתיישבות קדומה החל 

מהתקופה הפרה-היסטורית ועד 
לתחילת העת המודרנית (שנת 

1700) (מתוך מפת ההתיישבות 
הקדומה בחיפה עמוד 4.1 

אזור שידוע בו על קיומה של 
התיישבות קדומה לאורך 4-
6 תקופות היסטוריות (לפי 
החלוקה לתקופות במפת 

ההתיישבות הקדומה בחיפה)

אזור שידוע בו על קיומה 
של התיישבות קדומה 

לאורך 3 תקופות 
היסטוריות (לפי החלוקה 

לתקופות במפת 
ההתיישבות הקדומה 

אזור שידוע בו על קיומה של 
התיישבות קדומה לאורך 1-2 

תקופות היסטוריות (לפי 
החלוקה לתקופות במפת 

ההתיישבות הקדומה בחיפה)

אזור שלא ידוע בו על התיישבות 
קדומה כלשהי

הסבר קצר על האופן בו התמה 
באה לידי ביטוי באזורים:

התמה:

מגוון קבוצות ומפגש: 
טמפלרים, באהיים, אחמדים, 

כרמליטים

מבני ואתרי דת

אכסניות צליינים

אתר עלייה לרגל

התיישבות קדומה בחיפה

נמל

אזורים ושכונות מתוכננות

שיכונים ושיכוני עובדים

תעשייה: מבנים, איזורים 
ובנייה נילווית

רכבת

בחלקה הראשון של טבלת מדרג האזורים מפורט היקף נוכחותן של התמות העירוניות בכל אחד מאזורי העיר חיפה.
בעמודים אלה מוסברת בקצרה המשמעות של כל אחת מהתמות העירוניות והאופן בו היא באה לידי ביטוי פיסי ומחולק 

לארבע רמות דרוג: מידה רבה מאוד, רבה, מועטה ומועטה מאוד )אם בכלל(. באופן מיוחד סומן מצב בו התמה היתה 
קיימת באזור במידה רבה אך השרידים הפיזיים שלה אינם קיימים עוד. האיזורים מקבלים ניקוד בהתאם  לרמות הדרוג 

של נוכחות התמה בשטחם. 
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תמות על לעיר חיפה

תמצית הצהרת משמעות לעיר חיפה

מרכז תחבורה 
ציבורית היסטורי

אזור שהיה בו מרכז תחבורה 
היסטורי. בתחבורה הכוונה 

לרכבת, אוטובוסים, 
מוניות,כרמלית. האזור הכיל 

תחנות מרכזיות לתנועה עירונית 
ובינעירונית.

אזור שהיו בו תחנה או 
תחנות מרכזיות לתנועה 

עירונית ובינעירונית. בדרך 
כלל יותר מסוג אחד של 
אמצעי תחבורה: רכבת, 

אוטובוסים, מוניות, כרמלית.

אזור שהיו בו תחנה או 
תחנות מרכזיות בעיקר 
לתנועה פנים עירונית. 

בדרך כלל רק סוג אחד של 
אמצעי תחבורה.

אזור עם תחנה מרכזית 
אחת היסטורית של סוג אחד 

של אמצעי תחבורה

אזור שלא היה מרכז תחבורה 
בכלל

אזור מבני ציבור 
מוסדיים 
(עירוניים 
וארציים)

אזורים בהם ישנו ריכוז של 
מוסדות ציבור ברמה העירונית, 

האיזורית והארצית. הדרוג נקבע 
לפי מספר מבני הציבור באזור 

ולפי חשיבותם.

אזור בו הרבה מבני ציבור 
(מעל 10) מרכזיים בעיר

אזור עם הרבה מבני ציבור 
או מבני ציבור מרכזיים בעיר

אזור עם מעט מאוד או בלי בכלל אזור עם מעט מבני ציבור
מבני ציבור.

אזור מסחר 
ושווקים הסטוריים

אזור בו התקיימה פעילות 
מסחרית: שווקים, בתי עסק, 

חנויות

אזור בו התקיימה פעילות 
מסחרית ענפה ומגוונת אשר 

משכה אליה תושבים 
מקומיים ומחוץ לעיר חיפה

אזור בו התקיימה פעילות 
מסחרית ענפה ומגוונת 

אשר משכה אליה בעיקר 
תושבים מקומיים

אזור עם פעילות מסחרית 
בעיקר עבור תושבי המקום

אזור עם מעט מאוד פעילות 
מסחרית, לצרכי תושבי המקום 

בלבד

מרכז בילוי 
הסטורי

אזור שהיה מרכז בילוי היסטורי: 
בתי קפה, מסעדות, מועדוני 

ספורט, בתי קולנוע, גנים 
ופארקים.

אזור בילוי מרכזי בעיר אשר 
משך אליו תושבים מקומיים 

ומחוץ לעיר חיפה

אזור בילוי מרכזי בעיר 
אשר משך אליו בעיקר 

תושבים מקומיים

אזור בילוי בעיקר עבור 
תושבים מקומיים

אזור שכלל לא שימש לבילוי

אזורים בהם היו בתי מלון עד 
לשלהי שנות ה-50. הדרוג נקבע 

לפי מספר בתי המלון, גודלם 
וחשיבותם.

מעט בתי מלון באזור (אחד בין שניים לעשרה בתי מלון באזורמעל 10 בתי מלון באזור
או שניים)

אין בכלל בתי מלון או בתי מלון 
קטנים ושוליים

מידת הקרבה הפיזית של האזור קשר פיזי לים
לים

אזור שנמצא ממש על שפת 
הים וקרבתו לקו החוף 

מהווה גורם משמעותי בו

אזור שהיה באופן היסטורי 
ממש על שפת הים אך 

כתוצאה משינוי קו החוף 
של חיפה בעקבות בניית 

הנמל "התרחק" מקו החוף. 
או איזור שגובל בקו החוף 

אך רובו מרוחק מהחוף 

אזור שנמצא על קו החוף אך 
רובו מרוחק מהחוף ואינו 

מושפע ממנו כלל

אזור שאינו נמצא ולא היה בעבר 
סמוך לקו החוף

אזור בו נוכחותו הויזואלית מבטים להר
של הר הכרמל מאוד 

מורגשת. מאופיין במבטים 
משמעותיים לכיוון ההר.

אזור בו נוכחותו הויזואלית 
של הר הכרמל מורגשת.

אזור בו נוכחותו הויזואלית 
של הר הכרמל מורגשת 

במידה מועטה

אזור בו נוכחותו הויזואלית של 
הר הכרמל כמעט ואינה מורגשת

קשר פיזי להר 
(ואדיות, נוף 

פתוח, צמחיה 
טבעית)

אזור בו נוכחותו הפיזית של 
ההר מאוד מורגשת: המבנה 

הטופוגרפי שלו, הצמחיה 
הטבעית, הואדיות

אזור בו נוכחותו הפיזית של 
ההר מורגשת: המבנה 

הטופוגרפי שלו, הצמחיה 
הטבעית, הואדיות

אזור בו נוכחותו הפיזית של 
ההר מורגשת במידה מועטה

אזור בו נוכחותו הפיזית של ההר 
כמעט ואינה מורגשת: המבנה 

הטופוגרפי שלו, הצמחיה 
הטבעית, הואדיות

אזור בו נוכחותו הויזואלית מבטים לים
של הים מאוד מורגשת. 

מאופיין במבטים משמעותיים 
לכיוון הים.

אזור בו נוכחותו הויזואלית 
של הים מורגשת.

אזור בו נוכחותו הויזואלית 
של הים מורגשת במידה 

מועטה

אזור בו נוכחותו הויזואלית של 
הים כמעט ואינה מורגשת

שבילי מדרגות 
וצירי קשר אנכיים

אזור שיש בו הרבה מאוד 
שבילי מדרגות ו/או צירי 

אזור שיש בו הרבה שבילי 
מדרגות ו/או צירי קשר 

אזור שיש בו מעט שבילי 
מדרגות ו/או צירי קשר אנכיים

אזור שכמעט אין בו שבילי 
אנכיים מדרגות ו/או צירי קשר 

שדרות 
היסטוריות

צמחיה ותיקה 
כגורם משמעותי 

במתחם

אזורים בהם קיימת לצמחיה 
הותיקה השפעה רבה על האזור. 

אזורים שיש בהם הרבה עצים 
ותיקים. אזורים שהצמחיה 

שנותרה בהם מהווה חלק בלתי 
נפרד ממהות המקום.

אזור הכולל גן או גנים גנים היסטוריים
היסטוריים חשובים בעיר או 

מספר רב של גנים היסטוריים

אזור ללא גנים היסטוריים בכללאזור שיש בו מעט גנים היסטורייםאזור הכולל גנים היסטוריים

בתי מלון

קשר ים-הר

אלמנטי נוף

מרכז 
עירוני: 
אזורים 

שהיו 
המרכז 

העירוני של 
העיר 

בתקופה 
היסטורית 

כלשהי. 
המשמעות 

של מרכז 
עירוני 

חולקה 
לארבע 
תמות 

המפורטות 
בטבלה

אזור בו התמה קיימת 
במידה רבה מאד:

אזור בו התמה קיימת 
במידה רבה:

אזור בו התמה קיימת 
במידה מועטה:

אזור בו התמה קיימת במידה 
מועטה מאוד (אם בכלל):

אזורים או שכונות שההתיישבות 
בהם לא נוצרה באופן ספונטני 

אלא כחלק ממהלך מתוכנן 
מראש. האופן בו האזורים הללו 

תוכננו והיישום של התכנון בפועל 
משקפים את הערכים 

התרבותיים של אותה תקופה.

אזור שכולו או רובו תוכנן 
מראש וקיימת לגביו תכנית 

או תכניות היסטוריות 
(שנערכה עד שנות ה-

50).עקרונות התכנון 
ההיסטורי משתקפים באופי 

האזור עד היום

אזור שרובו או כולו תוכנן 
מראש וקיימת לגביו תכנית 

או תכניות היסטוריות אך 
התכנית לא יושמה 

במלואה או יושמה רק 
בחלק מהאזור. עקרנות 

התכנון ההיסטורי 
משתקפים באופי האזור 

אזור שרק חלקים מצומצמים 
בו תוכננו מראש או 

שהתכניות ההיסטוריות לגביו 
יושמו באופן חלקי ביותר או 

בכלל לא.עקרונות התכנון 
ההיסטורי משתקפים 

בחלקים מצומצמים באזור 
אם בכלל

אזור שלא תוכנן מראש (לפני 
שנות ה-50) ולא קיימות לגביו 

תכנית או תכניות היסטוריות או 
שקיימות תכניות של יצאו לפועל 

כלל.

אזורים שנבנו בהם בצורה יזומה 
ומאורגנת מבני מגורים עבור 
עובדים. אזורים שנבנו בהם 

שיכונים לפתרון בעיות הדיור 
העירוניות עד תחילת שנות ה-60

אזור שכולו או רובו היה 
מיועד לדיור עבור עובדים. 

תוכנן והוקם על מנת לאפשר 
לעובדים מגורים נאותים 

ובמחיר סביר.

אזור שחלקו היה מיועד 
לדיור עבור עובדים או אזור 

שנמצא בו פרוייקט או 
מספר פרוייקטים חשובים 

שנבנו כשיכוני עובדים בעיר 
או אזור שרובו מורכב 

אזור שנמצאים בו מעט 
שיכונים שנבנו עד תחילת 

שנות ה-60

אזור שלא קיימים בו שיכוני 
עובדים או שיכונים שנבנו עד 

תחילת שנות ה-60

אזורים שהיווצרותם השפיעה על 
ו/או הושפעה מהתפתחות 

התעשייה בחיפה ואף מחוצה 
לה: יכולים לכלול את מבני 

התעשייה עצמם או את המערך 
הנלווה לתעשייה: מגורי עובדים, 

אמצעי שינוע, הכשרת כח האדם 

אזור שלהתפתחותו השפעה 
מכרעת על התפתחות 

התעשייה בחיפה. אזור בו 
נמצאים אתרים המהווים 

אבני דרך חשובות 
בהתפתחות התעשייה 

בחיפה

אזור שהתפתחה בו בנייה 
נלווית משמעותית 
לתעשייה או אזור 

שהתפתחות התעשייה 
מהווה בו גורם משמעותי 

אך לצד שימושים אחרים או 
אזור שחלקים ממנו שימשו 

אזור שיש בו מעט אתרים 
הקשורים להתפתחות 

התעשייה בחיפה

אזור שלהתפתחותו או האתרים 
שקיימים בו אין קשר להתפתחות 

התעשייה בחיפה

אזורים שאופן התפתחותם קשור 
קשר ישיר להגעתה 

והתפתחותה של הרכבת 
בחיפה. אזורים המשקפים את 

התפתחות מערך הרכבת בחיפה.

אזור בו נמצא מוקד חשוב 
של מערך הרכבת בחיפה: 

תחנה ראשית, מבנה 
סדנאות ותיקונים

אזור שלרכבת הייתה 
השפעה חשובה ומיידית על 

התפתחותו (עד שנות ה-
60) או שעוברת בו שלוחה 

ייעודית של הרכבת 
(למטרות תעשייה בדרך 

אזור שיש לרכבת השפעה 
עקיפה או חלקית על 

התפתחותו (עד שנות ה-60)

אזור שהרכבת כלל אינה עוברת 
דרכו או שהשפעתה על 

התפתחותו היא עקיפה בלבד 
(כחלק מהשפעתה הכללית של 

הרכבת על התפתחות העיר)
אזורים המשקפים את 

התפתחותה של חיפה כעיר נמל 
מודרני. אזורים שאופן 

התפתחותם קשור קשר ישיר 
להיותה של חיפה עיר נמל 

אזורים המהווים חלק מנמל 
חיפה ההיסטורי או אזורים 

שהוקמו כתוצאה ישירה 
מהפיכתה של חיפה לעיר 

נמל מודרני בשנות ה-20 וה-

אזורים המשקפים את 
היותה של חיפה עיר נמל 

ולנמל הייתה השפעה 
חשובה ומיידית על 

התפתחותם (עד שנות ה-

אזור שיש לנמל השפעה 
עקיפה או חלקית על 

התפתחותו (עד שנות ה-60)

אזורים שאינם מהווים חלק מנמל 
והשפעתו של הנמל 

עלהתפתחותם היא עקיפה 
בלבד (כחלק מהשפעתו הכללית 

של הנמל על התפתחות העיר)
אזורים המשקפים את היותה של 

חיפה עיר מגוונת מבחינת 
קבוצות אוכלוסיה שונות: יהודים, 
ערבים נוצרים וערבים מוסלמים, 

טמפלרים, באהיים, אחמדים, 
כרמליטים ועוד. אזורים בהם 

נוצר מפגש בין הקבוצות השונות. 
אזורים המדגימים את היותה של 

חיפה מוקד משיכה לקבוצות 
שונות שמצאו בה מרחב פיזי 

אזור המהווה באופו מובהק 
את אזור התיישבותן של 
אחת הקבוצות הייחודיות 

לחיפה: טמפלרים, באהיים, 
אחמדים וכרמליטים

אזור מעורב ומגוון שהיווה 
בעבר אזור מפגש 

משמעותי בין קבוצות 
אוכלוסיה שונות בחיפה

אזור מעורב ומגוון שבעבר 
התקיימו בו זו לצד זו קבוצות 

אוכלוסיה שונות בחיפה

אזור הומוגני שרובו ככולו "שייך" 
לקבוצת אוכלוסיה אחת

אזורים בהם ישנו ריבוי ו/או מגוון 
של מבני דת. אזורים שלאתרי 
הדת בהם הייתה השפעה על 

התפתחותם.

אזור בו נמצא או נמצאים 
מבני דת היסטוריים 

משמעותיים בעלי השפעה 
על התפתחותה של חיפה. 
אזור בו נמצאים מבני דת 

היסטוריים רבים ו/או מגוונים

אזור בו נמצא או נמצאים 
מבני דת היסטוריים 

חשובים ומשמעותיים 
בהתפתחות האזור.

אזור בו נמצא או נמצאים 
מבני דת היסטוריים.

אזור בו לא נמצאים כלל מבני 
דת היסטוריים

אזורים בהם ישנו ריבוי ו/או מגוון 
של אכסניות צליינים

אזור שאכסניות הצליינים 
שבו השפיעו באופן ישיר 
ומשמעותי על התפתחותו

אזור שקיים בו מקבץ ו/או 
מגוון של אכסניות צליינים

אזור שהיו בו מספר מועט 
של אכסניות צליינים

אזור שלא היו קיימות בו אכסניות 
לצליינים

בחיפה מספר מוקדים המהווים 
אתרי עליה לרגל עבור קבוצות 

שונות. לאתרים אלה הייתה 
השפעה משמעותית על 

התפתחותה של העיר.

אזור המהווה אתר עליה 
לרגל או שנמצא בו אתר 

עליה לרגל. הכוונה לאתר 
עליה לרגל היסטורי שעדיין 

משמש ככזה כיום.

אתר שנוצר באופן ישיר 
כתוצאה מהתפתחותו של 

מוקד עליה לרגל, והיה חלק 
נילווה חשוב לאותו אתר, 

ושימש אותו במשך תקופה 
ארוכה.

אתר שנוצר באופן ישיר 
כתוצאה מהתפתחותו של 

מוקד עליה לרגל, והיה חלק 
נילווה חשוב לאותו אתר. הוא 
עצמו אינו מהווה מוקד עליה 

לרגל.

אזור שאינו מהווה אתר עליה 
לרגל או חלק נילווה של אתר זה

אזורים בהם ישנן עדויות 
להתיישבות קדומה החל 

מהתקופה הפרה-היסטורית ועד 
לתחילת העת המודרנית (שנת 

1700) (מתוך מפת ההתיישבות 
הקדומה בחיפה עמוד 4.1 

אזור שידוע בו על קיומה של 
התיישבות קדומה לאורך 4-
6 תקופות היסטוריות (לפי 
החלוקה לתקופות במפת 

ההתיישבות הקדומה בחיפה)

אזור שידוע בו על קיומה 
של התיישבות קדומה 

לאורך 3 תקופות 
היסטוריות (לפי החלוקה 

לתקופות במפת 
ההתיישבות הקדומה 

אזור שידוע בו על קיומה של 
התיישבות קדומה לאורך 1-2 

תקופות היסטוריות (לפי 
החלוקה לתקופות במפת 

ההתיישבות הקדומה בחיפה)

אזור שלא ידוע בו על התיישבות 
קדומה כלשהי

הסבר קצר על האופן בו התמה 
באה לידי ביטוי באזורים:

התמה:

מגוון קבוצות ומפגש: 
טמפלרים, באהיים, אחמדים, 

כרמליטים

מבני ואתרי דת

אכסניות צליינים

אתר עלייה לרגל

התיישבות קדומה בחיפה

נמל

אזורים ושכונות מתוכננות

שיכונים ושיכוני עובדים

תעשייה: מבנים, איזורים 
ובנייה נילווית

רכבת
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מרכז
מוסדי

אכסניות 
ומלונות

גנים
היסטוריים

עלייה לרגל

שווקים

התיישבות קדומה

קבוצות אתניות

מבני דת

קבוצות דתיות

קשר
הר-ים

אלמנטי
נוף

רכבת

נמל

שיכונים
תעשייה

20- עיר המאה ה

צומת דרכים

עיר התעשייה

טופוגרפיה 
ונוף

מגוון ומפגש

שכונות מתוכננות
20-הקמה  במאה ה

הגירה מאסיבית

 סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

מתוך סיווגן של התמות העירוניות הקיימות בחיפה לקבוצות גובשו חמש קבוצות בעלות נושא משותף.הקבוצות הללו הן 
תמות-העל של העיר חיפה, הכוללות בתוכן את כל התמות הכלל-עירוניות. חמש תמות העל הן: עיר המאה ה-20, עיר 
התעשייה, צומת דרכים, מגוון ומפגש וטופוגרפיה ונוף. כפי שניתן להבחין בתרשים להלן תמה עירונית יכולה להשתייך 

ליותר מקבוצה אחת.
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תמצית הצהרת משמעות לעיר חיפה

חמש “תמות על” מרכיבות את הצהרת המשמעות של העיר:
 

חיפה- עיר המאה ה-20’ א. 
עד המאה ה-19’ היתה חיפה עיירה קטנה, משנית לעיר עכו ששימשה כמרכז המימשל העותמני בצפון הארץ, וכנמל מרכזי. עיקר 

התפחותה העירונית של חיפה התרחשה במחצית הראשונה של המאה ה-20’, ומספר גורמים עמדו בבסיס תהליך מואץ זה: 
השלמת סעיף חיפה-דרעה של הרכבת החיג’אזית בשנת 1905 והקמת מזח מסילת הברזל ע”י העותמנים, )והחיבור לקו הרכבת 

ללוד בשנת 1920(,  התפתחות תעשייה מקומית הקשורה לקרבת הנמל והרכבת. הקמת הטכניקום בשנת 1912, הזזת מרכז 
הממשל הצפוני מעכו לחיפה תחת השלטון הבריטי והקמת הנמל החדש ע”י שלטונות המנדט בשנת 1933, הקמת שדה התעופה 

הבינלאומי הראשון בישראל ע”י הבריטים בשנת 1934, והנחת צינור הנפט מכירכוך שבעיראק ועד למפרץ חיפה בשנת 1934. 
כל אלה שינו את פניה של העיר ומשכו אליה גלים של הגירה מבין ערביי האיזור, כמו גם מבין המהגרים היהודים שהגיעו ארצה 

מאירופה לאורך כל התקופה. מעיירה קטנה המונה כ-4,000 תושבים בשנת 1870 התרחבה אוכלוסייתה של חיפה כמעט פי שש 
עד שנת 1922, מכאן כמעט שילשה את עצמה עד סוף שנות ה-30’, ושוב עד סוף שנות ה-50’. )25,000 תושבים בקירוב בשנת 

1922, 65,000 בשנת 1939,  145,000 בשנת  1946(. התפתחותה העירונית של חיפה בשנים אלה מתחילה במובהק מהעיר 
העותמנית שלחוף הים, מזרחה ומערבה לאורך החוף בשלהי המאה ה-19’ וראשית המאה ה-20’, דרומה וכלפי מעלה בשנות 

העשרה והעשרים של המאה שעברה, ולמעלה לאורך רכס הכרמל משנות ה-30’ ואילך. בהתפתחות זו ניתן לזהות “מדרגות” של 
התיישבות: העיר התחתית מחליסה וארד אל יהוד במבואות המזרחיים ועד בת גלים במערב, מדרגת ביניים בשכונות הדר, עבאס 

ונווה שאנן, ולבסוף שכונות רכס הכרמל. 

חיפה - צומת דרכים  ב. 
הפיכתה של חיפה למרכז רכבתי, צומת ייחודית בין המסילה החיג’זית והקשר אל ארצות ערב ממערב ומצפון, לבין מסילת החוף 

והקשר אל מצרים, הקנו לחיפה חשיבות גדולה כצומת דרכים מרכזית של ראשית המאה ה-20’. תחת השלטון העותמני, וביתר 
שאת תחת שלטון המנדט שימשה חיפה כמוצא העיקרי אל הים למרחב איזורי הכולל את עיראק, סוריה וירדן של ימינו, כר פורה 

להתפתחות מסחר ועסקים. עם פתיחת הנמל החדש על ידי הבריטים בשנת 1933 קיבל מעמדה הבלתי מעורער של חיפה כצומת 
הדרכים העיקרית של איזור הצפון משנה תוקף. תנועת הסחורות ממעבר לים, דרך חיפה וברחבי המרחב היבשתי העצום שהיה 

המזרח התיכון תחת שלטון המנדט הביאו אל העיר מגוון של אוכלוסיות וסחורות, והיו כוח מכונן בעיצוב התפתחותה במהלך 
המחצית הראשונה של המאה ה-20’. 

חיפה- עיר התעשייה : עיר של פועלים/ עיר של קידמה ג. 
בראשית המאה ה-20’ נתפסה חיפה כעיר העתיד, עיר של קידמה ומודרניזם )ועל כך אף כתב הרצל בספרו “אלטנוילד”(. 

התפתחות התעשייה בחיפה קשורה קשר ישיר לפתיחת קו הרכבת בשנת 1905 ולהקמת הנמל ב-1933. שתי פעולות אלה לבדן 
יצרו מקומות עבודה חדשים, ואליהן הצטרפה הקמתה של תעשייה הנסמכת על הקרבה לצירי תנועה עיקריים, ימיים ויבשתיים. 

יצויינו בהקשר זה בית חרושת שמן )“עתיד”( שהוקם בשנת 1919, תחנת הכוח הראשונה של פנחס רוטנברג בשנת 1925, ובתי 
הזיקוק שהוקמו ב-1934. לאורך תקופה זו התקיימה נהירה רחבת היקף ורצופה  של מהגרי עבודה מסביבתה הקרובה והרחוקה 

של העיר, יהודים וערבים כאחד, אשר מצאו את תעסוקתם במפעלים רחבי היקף אלה. עד היום ניתן מתקיימת חיפה בתודעה 
הלאומית  כ”חיפה האדומה” – עיר אידאליסטית של פועלים )אם כי במידה רבה ניתן לזהותה גם כעיר של סוחרים, חנוונים 

ותעשיינים(. הביטוי הפיזי הברור ביותר של “אידאולוגיה פועלית” מצוי ברחבי העיר בדמות מגורי ושיכוני פועלים והעובדים, לצד 
ריבוי של מבני התעשייה איקוניים, מתוכננים בקפידה.

חיפה- עיר של מגוון ומפגש ד. 
מאמצע המאה ה-19’ הגיעו לחיפה קבוצות בעלות זהות דתית מובחנת שמצאו את מושבן בעיר. חיפה של אותה עת היתה 

עיר קטנה ובלתי מפותחת, נעדרת את המתיחות הדתית האופיינית לירושלים, ובני הקבוצות השונות השתלבו בה ללא קשיים. 
מהבולטות בין הקבוצות שמורשתן השפיעה על דמותה של העיר ניתן למנות את העדה הטמפלרית והעדה הבאהאית )אמצע 

המאה ה-19(,  והעדה האחמדית )ראשית המאה ה-20’(. אלה מצטרפות לקבוצות דתיות אחרות שהיו בעיר כגון המסדר הכרמליטי 
)החל מהמאה 12/ מאה 17(, זרמים נוצריים שונים, מוסלמים ויהודים.

בעוד בערים אחרות ניתן לשייך את מרבית המבנים ההסטוריים לסגנונות בנייה מובהקים ומובחנים )הסגנון הבינלאומי בתל אביב, 
העותמני בעכו, וכו’(, מתאפיינת הבנייה העירונית ההסטורית של העיר חיפה, רובה המכריע בנייה שמומשה בין שנות ה-20’ לבין 

שנות ה-50’, בעירוב של סגנונות והשפעות הדדיות. זה לצד זה עומדים ברחבי העיר מבנים בעלי מרפסות בסגנון הבינלאומי, 
טריפורות בסגנון הבית העירוני הערבי, סימטריה וגג רעפים כדוגמת הבנייה האירופאית, ועיטורים אוריינטאליים אקלקטיים, שיחד 

יוצרים קולאז’ אורבני המתאפיין בדינמיות, רצף והרמוניה.
עירוב הסגנונות במקרים רבים מקשה על זיהויו של סגנון ספציפי, זרם או מקור השפעה מובהק, אך הופך למאפיין אדריכלי חיפאי 

בפני עצמו, סמל וביטוי למפגש התרבויות בעיר ולהשפעתן ההדדית.
 

חיפה- עיר שיופיה נשען על טופוגרפיה ונוף ה. 
בניגוד לאחותה העתיקה והדרמטית ירושלים, ולאחות הצעירה והאלגנטית תל אביב, חיפה היא עיר רגילה, יומיומית. חילונית 

וצופה לים כמו תל אביב, אך עתיקה ומרובדת כמעט כמו ירושלים. צד בצד מתקיימים בה עושר ופשטות, ראוותנות ופרגמטיות, 
משולבים זה בזה.

בתי המגורים העותמניים של חיפה אינם מן המפוארים שניתן למצוא בארץ, וכך גם הבנייה בסגנון הבינלאומי שמאפיינת איזורים 
שלמים בהדר וסביבותיה. מבני הציבור המונומנטלים אינם מהגדולים או המורכבים שניתן לראות בבני תקופתם במקומות אחרים, 
כאילו העיר כולה מצייתת לקוד לבוש מאופק, מעשי, ענייני. את הדרמה והאסתטיקה הייחודית לה מקבלת העיר מן ההקשר הנופי 

והטופוגרפי שלה: מפגש ההר והים, הטבע העשיר המשתרג בתוך שכונות המגורים הצנועות, והמבטים המפתיעים ועוצרי הנשימה 
המתגלים בין עץ לבין בית. 

המפגש בין אותה עירוניות צנועה לבין הנוף הטבעי הדרמטי בו היא ממוקמת, הם אלה המעניקים לעיר חיפה את אופייה הייחודי.

תמצית הצהרת משמעות לעיר חיפה  סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה



וני
יר

 ע
לל

 כ
וח

ית
: נ

4 
רק

פ

מפת מדרג האזורים

ספטמברמפת מדרג האזוריםפרק 4: ניתוח כלל עירוני
2011 1:25,000

 סקר הסטורי-פיזי
4.27של העיר חיפה



4.28

וני
יר

 ע
לל

 כ
וח

ית
: נ

4 
רק

פ
מפת רגישות

ספטמבר
2011

מפת רגישותפרק 4: ניתוח כלל עירוני  סקר הסטורי-פיזי
1:25,000של העיר חיפה



ספטמבר
20114.29 תכנית מס’ חפ/ 2000

תכנית מתאר חיפה
נספח 6

נספח שימור 10.2.2011
מחוז: חיפה      מרחב תכנון מקומי: חיפה      רשות מקומית: עיריית חיפה

פה
חי

ר 
תא

 מ
ית

כנ
ת

מפת נספח השימור

 סקר הסטורי-פיזי
1:25,000של העיר חיפה



4.30 ספטמבר
2011

המלצות להמשך

תמות על  סקר הסטורי-פיזי
של העיר חיפה

בחוברת הסקר שני כלים עיקריים להמשך הכנת מסמך מדיניות  השימור: 

מסמך הערכת המשמעות לעיר חיפה. א. 
טבלת האזורים והתמות המפורטת. ב. 

 כלים אלה ישמשו בהמשך על מנת לגבש מערכת קריטריונים וערכים כלל עירונית להערכת אזורי השימור בעיר. 
באמצעותם יוכן מדרג עבור אזורי העיר השונים ויקבעו סדרי עדיפויות להמשך הסקירה והטיפול בהם.

 תתי הפרקים הסוקרים את אזורי העיר השונים יהוו בסיס לסקרי שימור מפורטים יותר שירכיבו את מסמך מדיניות 
השימור העירונית.

 )GIS-את המידע והנתונים שנאספו בחוברת זאת מומלץ לחשוף בפני הציבור באמצעות מערכת מקוונת )בדומה למערכת ה
שתהיה משולבת באתר עיריית חיפה. 
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