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עמוד 1



]יר^^דאור ]יר^דאור

חשמליש

באוויר

גדםבחיפההרכבתשלהעיליהחשמולפרויקט

כלאתאחריהשסוחפתמאבק,תנועתלהקמת

כושללתכנוןטועניםהתושביםהעיר.שכונות

ומזהיריםהעירייה,מצדמהציבורמידעולהסתרת

היסטורייםמבניםיפונולפועלהתכניתתצאאםכי

עדאפילונגיעבכךצורךיהיה״אםודתיים

״שאףומבקשים:המאבק,ראשיאומריםלוותיקן״,

טרמפ"עלינולתפוסינסהלאפוליטיגורם

rcrnרבותשניםלמשךלהיפגעעומדת״חיפה

שיס־הרכבת,שלהעיל־החשמולמפרויקט^*

^^^

$TS1$^^^שיס$TS1$

$DN2$^^^שיס$DN2$
חיבורהאתיאפשרולאהיםחזיתאתגור

נגדהמאבקבתנועתאומריםכךכמובטח״,העתידי

ומתרי־לחיפה״,העירלהחזרת״התנועההפרויקט,

עים,

$TS1$,ומתריעים$TS1$

$DN2$,ומתריעים$DN2$ואמיתיהולםטיפולימנעהרכבתחשמולכי

חיפה.שלההיסטוריהעירוניבמתחם

הרכבתתחושמלאםהמאבק,תנועתראשילדברי

מקומותכמואתריםלהזיזמבנים,לפנותייאלצו

הריבכךדילאואםקברות,ובתיכנסיותפולחן,

הרכ־פסיעםגובליםשבתיהםהעיר,מתושבישחלק

בת,

$TS1$,הרכבת$TS1$

$DN2$,הרכבת$DN2$אםבבריאותם.מפגיעהלחשושלהתחיליכולים

מתנועתשנבעורעשיםעםלהתמודדנאלצוכהעד

מקרי־להיפגעעלוליםהםשכעתהריהרכבות,

נה

$TS1$מקרינה$TS1$

$DN2$מקרינה$DN2$מהתקןשלושהפימיליגאוס,10מ-למעלהשל

כנראהשתיפלטהסביבה,לאיכותהמשרדשאישר

המחושמלות.מהרבבות

טרמפיסטיםבלי

חוףגלים,בתכמוהחוף,בקוהשכונותלאורך

תוש־מאותהחלוהים,עיןושכונתדודנווההכרמל,

בים

$TS1$תושבים$TS1$

$DN2$תושבים$DN2$אתלעצורשמבקשתהמחאה,לתנועתלהצטרף

נחתםכאשרפברואר,בחודשכברשהחלהתהליך

הכט.פארקשלבקטעהרכבת,שיקועהסכם

הרכ־חשמולכנגדלמאבקמצטרפיםיוםמדי

בת

$TS1$הרכבת$TS1$

$DN2$הרכבת$DN2$היולאכיטועניםאשרהעיר,מתושביאלפים

החתי־השבועלקרות.שעומרלמהכללמודעים

מו

$TS1$החתימו$TS1$

$DN2$החתימו$DN2$העיר.שלהשונותבשכונותתושביםהפעילים

שכונות,בכמהבמקבילהתנהלוהפעיליםמפגשי

בהחת־וסייעוהצטרפו,השכונותועדיראשיכשגם

מת

$TS1$בהחתמת$TS1$

$DN2$בהחתמת$DN2$התנו־חברילכל״המשותףבתחומם.התושבים

עה״,

$TS1$,התנועה״$TS1$

$DN2$,התנועה״$DN2$המאבק,תנועתממנהיגותזמיר,גילהאומרת

שתו־העובדהמןנובעזהלעיר.גדולהדאגה״היא

שבי

$TS1$שתושבי$TS1$

$DN2$שתושבי$DN2$,הצביעואשרהעיר,מועצתחבריגםכמוהעיר

הכטפארקשלבקטעהרכבתלשיקועההחלטהעל

שלהאמיתיתולתכניתלנזקמודעיםאינםבלבד,

לאהתכניות,אתמעולםהציגלאאישהחשמול.

עליבואשזהיודע,אינושאישובוודאיבחלופותדנו

הרכבת,לפסיבסמוךשגריםמישלבריאותםחשבון

דת.ומבניציבורייםמבניםגםכמו

שבקטעלכאורה,הצלחהלנוומציגיםבאיםכעת

עםמהאבלהרכבת,בשיקועהצליחומסויםמאור

במקומותלעבורשאמורשלה,הנסיעהמסלולכל

לחסל?״.שייאלצו

להםאיןכילהדגיש,חשובהמאבקתנועתלחברי

והםאחרת,אוכזופוליטיתתנועהלשוםקשרכל

אחר.אוזהאיששלאינטרסלקדםמבקשיםאינם

קבו־היאיום,מדיומתרחבתשהולכתהזו,״הקבוצה

צה

$TS1$קבוצה$TS1$

$DN2$קבוצה$DN2$במיטבה״,אותהלראותוכמהההעיראתשאוהבת

גורם״ושאףמוסיפה,נשימהובאותהזמיר,מדגישה

טרמפ״.עלינולתפוסינסהלאפוליטי

מחומםתכנוניהליך

עומדת18תת״להרכבת,לחשמול״התכנית

חיפה.העירשלגורלהחריצתולפנימימושלפני

עבוריותרטובהחלופיתתכניתלהציעניתןהאם

הרכ־צורכיאתכראויתספקשגםחיפה,העיר

בת?

$TS1$?הרכבת$TS1$

$DN2$?הרכבת$DN2$שלהפייסבוקבדףנכתבשכן״,סבוריםאנו

להגנתהחברהבתמיכתחיפה,״עירייתהתנועה.

הסדרעלהממשלהומשרדיהרכבתעםחתמההטבע,

חשמולתכניתשללהוצאתההדרךאתשסללגישור,

הנוכחי,הרכבתבתוואיהפועלאלמהכוחהרכבת

ההיסטוריבליבהועוברהחוף,וקוהעירביןהחוצץ

זמיר.מוסיפהמהים״,העירהפרדתתוךחיפה,של

אתהעירייההסירההגישור,הסדרעל״בחתימתה

תוואיכלשלהעיליהחשמוללפרויקטהתנגדותה

קילומט־כשבעהחיפה,בתחומיהעוברהמסילות

רים

$TS1$קילומטרים$TS1$

$DN2$קילומטרים$DN2$בעתידתתנגדשלאהתחייבהואףהכול,בסך

בתמורהלהכשהובטחונגזרותיו,החשמוללפרויקט

שיקועעבורשקלים,מיליארדחציעדשלסכום

שלבאורךהקרקע,לפנימתחתהרכבתמסילות

הכלכלי,הנזקהכט.פארקבמתחםוחציכקילומטר

פרויקטשלהעצום,והאורבאניהסביבתיהתרבותי,

עלמעולםהונחלאחיפה,העירלמרכזהחשמול

בידיולאהרכבת,בידילאלבדיקה.הדיוניםשולחן

חיפה.עיריית

הברזל,מסילתלאורךהפרוסההתחתית״העיר

שלהכלכליתלהתפתחותההיחידהפוטנציאלהיא

התח־ולתהליךפועמתעירוניתליבהליצירתחיפה,

דשות

$TS1$התחדשות$TS1$

$DN2$התחדשות$DN2$רבותחשובותבעריםשהתרחשכפיעירונית

היםחזיתאביב,תלולבצדקנווהובעולם.בארץ

וסן-פרנסיסקו,מנהטןשלהחוףקוויבברצלונה,

אל׳חזרהעלמבוססיםכולםטורונטוגםוהיום

מסילותכמומפגעיםסילוקתוךההיסטורי׳,הגרעין

תגיעכשחיפהודומיהם.ישניםנמלרציפיברזל,

בקירניתקלמזרחהיזוזהנמלכאשרהזה,ליום

ישראל״.רכבתשלהמחושמלהמוות

הזה?במאבל,להשיגמבקשיםאתםמה

המסילתי,החיץאתלהסירמבקשים״אנחנו

ממנוומונעשלה,החוףלקוחיפהביןהמפריד

החיץהסרתכולה.העירעלולהקריןלהתפתח

לשכונותהרכבתשכונותאתתהפוךהמסילתי

כמוקדהעירמרכזאתותמנףאיכותיות,חוף

תיירותועסקים,מגוריםשלייעודירבאורבאני

לחי־יאפשרותוססחיעירונימרכזפנאי.ותרבות

פה

$TS1$לחיפה$TS1$

$DN2$לחיפה$DN2$,ובירתכמטרופוליןייעודהאתולמלאלשוב

תמ״אהארציתהמתארמתכניתכמתחייבהצפון,

לתייריםלמשקיעים,שואבתאבןשובולהיות35

צעירות״.ולמשפחות

בועםים?אתםבדיוקמהעל

מקומם,תכנוניבהליךאושרהחשמול״פרויקט

אחרות,וארציותעירוניותמתכניותובהתעלמות

מעמיק,תכנוןשלמקובליםהליכיםעקיפתתוך

קנהעלהארציהתכנוןשלההשלכותאתלבחוןובלי

הקרינההשלכותנבחנולאכןכמוהמקומי.המידה

התוש־עלהעיליהחשמולשלהאלקטרומגנטית

בים,

$TS1$,התושבים$TS1$

$DN2$,התושבים$DN2$קרינהמהמסילה,בודדיםמטריםבמרחקהגרים

הציבור.בריאותואתבריאותםאתהמסכנת

הקרקעלפנימתחתהרכבת,שלחלקישיקוע

לאהגישור,בהסכםשנקבעכפיהכט,פארקבמתחם

ואףציבור,כספייבזבזהעיר,מרכזלהחייאתיתרום

עדיפים״.חלופייםפתרונותלסכלעלול

שארלשיקועלהילחם,להמשיךהבטיחואבל

העיר?אתהחוצותהמסילות

העירבמרכזהשיקועלהמשך״הבטחות

הצי־רעתאתלהפיסאלאנועדולאבעתיד,

בור.

$TS1$.הציבור$TS1$

$DN2$.הציבור$DN2$קשייםלאורריאליות,אינןהןלהערכתנו

להשביתלאהצורךובשלוסטטוטוריים,טכניים

יתרלצפון.הרכבותתנועתאתשניםלמשך

תכניתאתהמקדמתהנוכחית,החלופהכן,על

המסו־החומריםבהוצאתעוסקתלאהחשמול,

כנים

$TS1$המסוכנים$TS1$

$DN2$המסוכנים$DN2$יום״.מדיחיפההעיראתהחוצים

זמירגילמםה:הפרויקט.תוואי
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בחלופות"הגרועההחלופהלדעתנוהיאהקיימת,"החלופה)הדמיה(.המתוכנןהעיליהחשמול

לוותיחועדלהגיע

לחי־העירלהחזרת״התנועההבא?הצעדמהאז

פה״,

$TS1$,לחיפה״$TS1$

$DN2$,לחיפה״$DN2$לדאוגומהעירייההממשלהממשרדימבקשת

התושבים,לעיוןוהפעםמחרש,ההסכםלפתיחת

כמקו־התנגדויותלהביעיוכלושאלהמנתעל

בל,

$TS1$,כמקובל$TS1$

$DN2$,כמקובל$DN2$טוע־בנוסףלידיעתם.הובאשהמידעלאחר

נים

$TS1$טוענים$TS1$

$DN2$טוענים$DN2$מחקרשייערךדורשיםהםכיהתנועה,ראשי

ראויתכנון.חלופותשיקדםתלוי,ובלתימקצועי

מומחים,מהנדסיםגםהתנועהפעיליביןכילציין,

ערים.ומתכנניאדריכלים

התנו־חברישמבקשיםהחשוביםהדבריםאחר

עה

$TS1$התנועה$TS1$

$DN2$התנועה$DN2$בסמוךהמתגורריםהתושבים,ליריעתלהביא

ממסילתהמותרהמרחקכיהוא,הרכבתלמסילת

הסףערךלפינקבעלמגורים,החשמליתהרכבת

החשמול,פרויקטבתכניותהמותר.הקרינהשל

יומיקרינהסףלפילפעולישראלרכבתבחרה

המשרדשהמלצתלמרותמיליגאום,10שלממוצע

יומי.ממוצעמיליגאוסערהיאהסביבהלאיכות

עלהחתימהכיעור,טועניםהמאבקתנועתחברי

הקצרבקטערקהרכבתשיקועהמאשרההסכם

שאראתהבאותלשניםעוצרתהכט,פארקשל

בעשרתקבללא״חיפההעיר.שתקבלהכספים

כספי,סיועשלנוספתאגורהאףהקרובותהשנים

ומזכי־זמירמתריעההים״,אלהחזיתלפיתוח

רה,

$TS1$,ומזכירה$TS1$

$DN2$,ומזכירה$DN2$החוזהאתקראובקושיהעירמועצתחבריכי

היאעודלעירייה.התחבורהמשרדביןשנחתם

כסףסכומילהקצותהתחייבההעירייהכיטוענת,

הטכניון,שלנאמןבמוסדמקיףמחקרלביצוע

הסביבתיותהחברתיות,ההשלכותאתיבחןאשר

ומעולםנחתם,לאמעולםזהחוזהוהכלכליות.

לפועל.יצאלא

בתנועה,הערביהמגזרנציגתסרוג׳י,פדואהגם

ג׳מל״,אלהים-וואר״עיןבוועדחברתיתפעילה

גובליםמבתיהשחלקהים,עיןשכונתותושבת

לקרות,שעלולממהמודאגתהרכבת,מסילתעם

המסילה״בתוואילפועל.תצאאכןהתכניתאם

מוסלמיקברות-ובתיכנסיות,שתיממוקמים

האר־מתגוררבאזוראחדבבנייןעתיק.ויהודי

כיבישוף

$TS1$הארכיבישוף$TS1$

$DN2$הארכיבישוף$DN2$.ישעתיקה-אלבחיפהגםכךהקתולי

מנתכשעלובתים,גבריאלסנטכנסייתאתבה

השטחלארבע,מסילותמשתיהתוואיאתלהרחיב

הפר־המבניםאתלהורידוישמספיק,אינוהקיים

טיים

$TS1$הפרטיים$TS1$

$DN2$הפרטיים$DN2$במקום״.הרכושובעלי

להגיעשעלוליםמקונפליקטים,מזהירהסרוג׳י

ביותר.הגבוהיםלדרגיםער

דרגיםאומרתכשאתמתכוונתאתלמי

גבודוים?

עללוותיקן,עדאפילונגיעבכך,צורךיהיה״אם

היחסומהכאן,קורהמהישמעהאפיפיורשגםמנת

בדרךפנייהכברישלנצרות.קדושיםלמקומות

התעוררותהאחרוניםבימיםונרשמההדתות,לשר

רקלאבעיר,הערבייםהתושביםשלגדולהמאור

הים״.עיןשכונתתושבי

עכשיו?התעוררתםלמה

גלים,בתשכונתכיו״רהמשמשיאנג,גדה

לכלשבניגודטועןהרכבת,תוואיעוברבהשגם

בזמן,ביתשיעוריעשההואהחדשה,התנועהחברי

בנוגעשונהעמדהלעצמוגיבשלכךובהתאם

הגישהחרשים,למתנגדיםבניגודהוא,לפרויקט.

אתההסכם,עלוהחתימההביצועשלבלפניכבר

חברעם״ביררתיהשיקוע.עללחתימההתנגדותו

משמעיתחדליאמרוהואשלו,המקצועשזהטוב,

שוםלחשמולהרכבתבהעברתאיןירוקהשמבחינה

איןהאסתטי,הצדמלבדלתושבים.מסוכןדבר

ישנהוזההאוויר,בזיהוםהקטנהישירוקה.פגיעה

משמעותי.באופןהציבוריתהתחבורהיעילותאת

בעצירתצורךיהיההרכבתאתלשקעיחליטואם

שנים״.7-5ל-הרכבותתנועת

מסבירהרכבת,חשמולבענייןהתמיכהעםיחד

החליטהכאשרטעתה,זאתבכלהעירייהכייאנג

ההסכםעלהטבעלהגנתהחברהעםביחדלחתום

500לעיראבדוהזוהחתימה״בגללהממשלה.מול

וגםאותם,יראולאממילאאשרשקלים,מיליון

הגורמיםכלשסוכם.בקטעתושקעלאהרכבת

נרשםוגםלהסכם,מחויביםאינםסביבהשונים

בדיקתלתוצאותכפוףהואכיבהסכםבמפורש

הנושא״.אתיבחנואשרמומחים,

התנועהחבריהתעוררומרועשואל,גםיאנג

כפיהנושא,אתלמדולאהם״מרועעכשיו.דווקא

העניין?״.ליכשנודעמיידעשיתישאני

שחוט-הפרטים,אתידעולאד&לטענתם

מחם.תרו

למישהואםאבלפורסמו,לאשהפרטיםנכון״זה

שהר־שפרסמו,ברגעלהתענייןיכולהואאכפת

כבת

$TS1$שהרכבת$TS1$

$DN2$שהרכבת$DN2$הרכבתלרעתיהקווים.אתלחשמלעומדת

דור.ונווההים,עיןתושבישללפחותההצלההיא

יאפשרושלאמנתעלהנוף,עללהםשומרתהיא

שלהם.הפרצוףמולשחקיםגורדילבנותלקבלנים

יכוליםהםשלהםבתוואימסילהתהיהלאאם

שתחסוםבנייהשתהיהמכיווןלים,מנוףלשכוח

הנא־השומרתהיאהמסילהוהאוויר.הנוףאתלהם

מנה

$TS1$הנאמנה$TS1$

$DN2$הנאמנה$DN2$.שלהם״

אינהמטרתםכיומדגישים,שביםהתנועהחברי

להצ־אלאהמוסמכות,התכנוןרשויותאתלהחליף

ביע

$TS1$להצביע$TS1$

$DN2$להצביע$DN2$מתוךוהגיוניותאפשריותחלופותמספרעל

כללהיולאהבנתםשלמיטבחלופות,שלרבמגוון

החלקי.השיקועחלופתשנבחרהבעתהשולחןעל

אשרהתנועה,שלהמומחיםשמציעיםהחלופות

הקוהשארתהןהעיר,מתושביאלפיםכברמונה

לפנימתחתאלהקייםהקושיקועוחשמולו,הקיים

למנהרההקוהעברתאוהנוכחי,במיקומוהקרקע

לכרמל.מתחת

הגרועההחלופהלדעתנוהיאהקיימת,״החלופה

העיר,בלבמטפלתאינהשהיאמכיווןבחלופות,

יוצאתשניומצדשלה,והעירוניההיסטוריובמרכז

באזור,שייושםחלקיבפיתרוןחובתהיריכביכול

זרייתזוהימרכזי.ושאינוזאתלעשותקלהכישבו

בבעיותאמיתילטיפולששואףהציבור,בעיניחול

עלשלהןוהנצחהלהחמרהולאהעיר,שלהכואבות

ולנמל״.ליםהעירביןחשמליקירהקמתירי

של״מאבקהבתגובה:נמסרחיפהמעיריית

לחש־ישראלממשלתבהחלטתחיפהעיריית

מול

$TS1$לחשמול$TS1$

$DN2$לחשמול$DN2$למעלהנמשךהעיר,שלהחוףבתוואיהרכבת

וקריאהציבורשיתוףשלהליךכללהמאבקמשנה.

המדיה.דרכיבכללמאבקהלהצטרףלציבור

נמרצתפעילותבשילובציבורי,״המאבק

ומתןומשאבג״צהגשתהשונות,בוועדות

אתהביאוהממשלה,גורמיעםונוקשהעיקש

בתולדותתקדיםחסרלהישגחיפהעיריית

שלבדרומההרכבתתוואיישוקעבוחיפה,

זוהים.אללראשונהתיפתחוהעירהעיר,

גור־שותפיםבוהיסטורי,הליךשלתחילתו

מים

$TS1$גורמים$TS1$

$DN2$גורמים$DN2$גופיםהטבע,להגנתהחברהכגוןרבים

ידייםשלבואשרהציבור,ונציגיחברתיים

חופיהלאורךהרכבתתוואיכלשיקועלמען

לסו־אחריםפיתרונותומציאתחיפה,של

גיית

$TS1$לסוגיית$TS1$

$DN2$לסוגיית$DN2$.החשמול

ביןשנחתםההסכםאתלבטלניתןאם״גם

ורכבתהממשלהמשרדילביןחיפהעיריית

לחזורחיפהעירייתבכוונתשאיןהריישראל,

הדרמ־ההישגיםומןשהושגומההסכמותבה

טיים.

$TS1$.הדרמטיים$TS1$

$DN2$.הדרמטיים$DN2$חיפהעירייתשהנהלתככלזאת,עם

בהסכמים,עמידהשלמדיניותעלמקפידה

יצליחאשרציבורימהלךכלעלתברךהיא

לעיר״.נוספיםהישגיםלהביא
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