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 70שנה לחיפה עצמאית

סיפורה של העיר
היפה בישראל

חיפה המודרנית ,שראשיתה באמצע המאה ה ,18-התחילה להתפתח במישור הצר שבין מדרגת
הכרמל ובין חוף הים ,באזור שבין כיכר פריז במערב ובין בית הקברות המוסלמי במזרח
פרופ' יוסי בן-ארצי
מיקומה הגיאוגרפי המיוחד מעניק לחיפה תכונות ייחודיות
בין ערי ישראל .מתקיים בה שילוב נדיר של הר וים ,היוצו
רים יחדיו מפרץ טבעי גדול מידות ומעבר יבשתי מישורי ומו
תון ,שהוא הנוח ביותר לחציית ארץ ישראל ממערב למזרח.
ייחוד זה נובע ממבנהו החריג של הכרמל ,שהוא הרכס היחיד
בין הרי הארץ ,הנמשך מדרום-מזרח לצפון-מערב ,ומדרונותיו
הצפוניים חודרים עד לקו הים ממש .קו פרשת המים של הכרו
מל בתחומי חיפה ,המתחיל באוניברסיטה ונמשך עד למגדלור
סטלה מריס ,הוא צר מאוד ,ומשני עבריו משתפל הכרמל מעו
רבה ומזרחה בשיפועים חדים .המדרון הצפוני והצפון-מזרחי
בנוי באופן אחיד ,כעין מתלול זקוף ,המזדקר מעל המפרץ ועמק
הקישון; ואילו המדרון המערבי מבותר על-ידי נחלים קצרים
ועמוקים ,שביניהם נוצרו מעין שלוחות מוארכות ,שהנחלים
מנתקים אותן זו מזו.
ההר מעניק יתרון גיאוגרפי עצום ,בדמות המפרץ הרחב
והגדול ביותר שבין ביירות ואלכסנדריה ,אך נובעים ממבנהו
גם חסרונות גיאוגרפיים .חסרונות אלה ,שעיקרם ביתור הנוף
על ידי נחלים והשיפועים התלולים ,ניכרים במבנה האורבני של
חיפה ,במערך השכונות שלה ובקשרי התחבורה בין חלקי העיר.
עם זאת ,מכמני הנוף הללו ,ההר והים ,הועשרו על ידי הירק
הרב שאפיין את העיר ,על ידי חופי החולות שלה ,ועל ידי השו
קפים למרחקים ארוכים ,והם המקנים לה יתרונות רבים מבחינת
איכות החיים ואיכות הסביבה.

התהוות המרקם הבנוי
חיפה המודרנית ,שראשיתה באמצע המאה ה ,18-התחילה
להתפתח במישור הצר שבין מדרגת הכרמל ובין חוף הים ,באו
זור שבין כיכר פריז במערב ובין בית הקברות המוסלמי במזרח.
מגרעין זה החלה העיר להשתרע מזרחה ומערבה לאורך שפת
הים ,החל משנות -ה 60-של המאה הקודמת" .היציאה מן הח�ו
מות" נמשכה לאורך הצירים הראשיים שהוליכו אז לעכו וליפו,
בשטחי המישור הנוחים לבנייה .גם הטמפלרים ,שבנו את מושו
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בתם -ב ,1869-בחרו במרחב המישורי לכיוון מערב ,אך את ה�ב
תים ערכו לאורך ציר ראשי ,העולה מצפון לדרום בשיפוע מתון
לרגלי הכרמל .הם הציבו בכך מעין גבול מערבי ,ונמשכו אליו
בעיקר ערבים נוצרים ,שבנו את בתיהם לאורך דרך יפו ודרך
המנזר לשעבר (רחוב אלנבי) .כשהתמלא המרחב הצר שבין הים
וההר ,החלה הבנייה במדרונות הנמוכים של מדרגת הדר הכרמל
(אזור מעלה השחרור) ובמעלה הנחלים הקצרים ,שירדו ממדרגה
זו לכיוון צפון :ואדי סאליב במזרח וואדי ניסנס במערב.
וכך ,יהודים וגרמנים שרצו לבנות שכונות או מוסדות רחוו
קים יותר ,נאלצו לבצע מעין דילוג לנקודות מרוחקות ממוקדי
התפתחות אלה .לכן ,בשנות -ה 90-של המאה הקודמת עלו ה�ט
מפלרים לראש הכרמל (אזור בית רוטשילד) ,ואילו היהודים בנו
את שכונת ארד אל יהוד (כיום הרחובות אבן גבירול ויהודה
הלוי) .כאשר חיפשו מקום לבניית הטכניון ,שנועד להיות מבנה
גדול ממדים ,כבר נאלצו לתור אחר חלקת קרקע מרוחקת מאד
מגרעין העיר ,וזינקו אל הטרסה הרחבה ,המשתרעת מוואדי ניו
סנס לוואדי סאליב ,שלימים נודעה בשם הדר הכרמל .הטופוגרו
פיה זו השפיעה על הבנייה :כבר מלכתחילה הועדפו שלוש המו
דרגות המישוריות והנוחות לבנייה ,מישור החוף ,מדרגת הדר
הכרמל ורכס הכרמל בקו פרשת המים שלו .הבנייה באזורים
אלה נמשכה באופן אינטנסיבי כל תקופת המנדט; ולא ייפו
לא שגם השכונות אחוזה ,נוה שאנן ובת גלים החלו דרכן בעת
ההיא ,שכן לכולן מבנה טופוגרפי מישורי.
הטיפוס אל הכרמל התרחב בשנות ה 30-המאוחרות ובשנות
 ,400ואז הוחל לבנות גם בשיפועים תלולים יותר ,לכיוון ה�ר
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חובות ארלוזורוב וגולומב .במקביל ,נתפסו השלוחות המתוו
נות היורדות מן הכרמל מערבה ,בדרך הים ,בשלוחת כבירים-
כבביר ובכרמליה.
עם תום תקופת המנדט כיסה השטח הבנוי את רוב המדרון
הצפוני של הכרמל ,והוא היה צפוף מאד במרחב שבין נחל רוו
שמיה במזרח ובין המושבה הגרמנית במערב ,ומהם כלפי מעלה
ההר עד דרך ההר (שדרות הציונות) ,דרך קיטרוץ' (רחוב גולוו
מב-וינגייט) ודרך רופין .גרעינים של שכונות היו בנווה שאנן,
באחוזה ,בבת גלים ,בכרמליה ,בעין הים ,ולאורך הציר שבין
מרכז הכרמל לאחוזה .לשטח הבנוי היתה אז גם התפלגות עדו
תית ולאומית ברורה :העיר הישנה ,שחומותיה נעלמו ,היתה
ל"קסבה" צפופה ודלה ,מאוכלסת ערבים מכל העדות .ממנה
ומזרחה התפתחו שכונות המוסלמים ,שהגיעו עד נחל רושמיה
וטיפסו במעלה ואדי סאליב וחליסה .ממנה ומערבה השתרעו
שכונות הנוצרים ,עד המושבה הגרמנית ,ובמעלה ההר עד רחוב
עבאס .נוצר קו חזית ברור ומוגדר בין העיר הערבית ובין העיר
העברית ,שהיה גם לקו העימות עם פרוץ הקרבות ביניהן.
אחרי הקמת המדינה נמשכה התפתחות השטח הבנוי בשתי
מגמות :האחת  -התרחבות השכונות הקיימות ואכלוס השכונות
הערביות הנטושות בעולים חדשים; והשנייה  -המגמה לחדור
לשטחים התלולים יותר ,תחילה לאורך צירי התחבורה ואחר כך
למדרונות ממש .בשני ם  1949-1953נבנו אזורי המישור ,מ�ק
ריית אליעזר ועד עין הים ,ודרומה מהן נווה דווד .במקביל הוחו
שה הבנייה ברכס הכרמל ובנוה שאנן ,בשטחים מתונים .אחר כך
החלו לצופף את המדרון הצפוני  -באזור העליון של הדר וברו

