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  2009 יולי 19 
  לכבוד

  ד יונה יהב"עו
  ראש העיר חיפה

  
  ،.נ.א

   לציבור החיפאי מיידית חמורהסכנה   : הנידון
  וליחסים בין יהודים וערבים בעיר

  תכנית לפינוי משפחות דיירים מוגנים בחליסה
  ולהכנסת מתנחלים בבתיהם

  
 משפחות המתגוררות בשכירות 20-בשכונת חליסה ידועה מזה מספר שנים בעייתן של כ

מזה מספר שנים מנהל היזם אברהם גלנטי מסע . שהבעלות עליהם אינה ברורהמוגנת במבנים 
חות בעוד שדיירים אחרים פשיו הוצאו צווי פינוי נגד חלק מהממשפטי נגד הדיירים שבעקבות

  .לוותר על זכותם לדיירות מוגנת ולהפוך לדיירים בשכר חודשי ללא זכויות" הסכימו"
רישום זה אף ". מינהל מקרקעי ישראל"ובן בבעלות יצויין שהדירות שבמחלוקת רשומות בר

 לו  המליץ،בעקבות פניית גלנטי، 2004בשנת . אושר ללא התנגדות במסגרת הסדר הקרקעות
. אך ככל הידוע לנו עד היום לא הוגש עירעור זה،  לבקש רשות להארכת מועד עירעורהמינהל

 המינהל צד לטובת גלנטי לקח،  במקום לקיים את חובתו ולהכיר בדיירים، למרות זאת
  .בתביעות הפינוי נגד הדיירים

، חלק מהם רעולי פנים، מאות שוטרים. בפברואר השנה התקיים פינוי אלים של משפחה אחת
היכו בהם ועצרו ، השוטרים תקפו את בני המשפחה. סגרו את שכונת חליסה מכל הכיוונים

הועד הציבורי "ות הפינוי הוקם בעקב. כל חפצי הבית נלקחו. אותם ללא אזהרה וללא סיבה
ערבים ، הכולל אנשי ציבור ופעילים משכונת חליסה ומכל חיפה، "להגנת זכות הדיור בחליסה

  .ויהודים
כולל ، והציע הצעות שונות، הועד הציבורי פתח במשא ומתן במטרה להגיע לפיתרון מוסכם

דיירים למעמד של החזרת ה، )באם תובהר שאלת הבעלות(קניית הבתים על ידי הדיירים 
לאחרונה הודיע מר גלנטי . או מינוי מגשר בין הצדדים، דיירים מוגנים תוך תשלום כל החוב

. מספר משפחותנגד כי אינו מעוניין בפיתרון מוסכם וכי בכוונתו לערוך מבצע פינוי קרוב 
חזרת מעבר לכך הוא הודיע שמיד אם הפינוי יאוכלסו הדירות על ידי מתנחלים כדי למנוע את 

  .המפונים לבתיהם
מדובר בניצול ציני של הבעיה . אין צורך להסביר את הרגישות והנפיצות של תוכנית זו

، כמו בכל חיפה، כידוע לכולנו בשכונת חליסה. היהודית ערבית במטרה לגרוף רווח כלכלי
 הכנסת קבוצת מתנחלים בבתי משפחות ערביות שיפונו. מתגוררים יהודים וערבים זה לצד זה

  .תיצור מוקד חיכוך ועויינות שיסכן את היחסים בין ערבים ויהודים בשכונה ובעיר כולה
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כעת הסכנה . כאשר התרחש הפינוי האלים בפברואר נטען כי העירייה לא ידעה על כך דבר
  .חמורה בהרבה והכתובת נמצאת לנגד עיני כולנו על הקיר

  .ם תתרחשאנו מבקשים את התערבותך המיידית לעצור סכנה זו בטר
  .אנו מבקשים כי תקבע בהקדם פגישה עם נציגי הועד לדיון בנושא

  
  בכבוד רב              
  ועד הפעולה להגנת זכות הדיור בחליסה            

  בין החתומים על המכתב
   סגן ראש העיר חיפה–פתחי פוראני 

 ד"בל – העיר מועצת חבר – חמיס וליד ד"עו
  ש"חד – העיר מועצת חברת – זרצקי עדנה
  הערביות העמותות איחוד – ה'אתג מנהל – ול'מח ראמי

  חברתית לקידמה העמות מנהל – אגבאריה חוסיין
  חליסה שכונת ועד ר"יו – יוסף כאמל
  חיפה אוניברסיטת – לשם מיכה' פרופ
  חיפה אוניברסיטת – בלאנק דויד' פרופ
  חיפה אוניברסיטת –) פטרזייל(קובי פתר ' פרופ
  חיפה סיטתאוניבר –אבנר גלעדי  'פרופ
   פעילה פמיניסטית–ספרן  חנה' דר
  חיפה  אוניברסיטת-אילן סבן ' דר
   נשים בשחור-ר ינינה אלטמן "ד

  התנועה האיסלאמית–פואד אבו קמיר 
  הקומוניסטית המפלגה – גמאל ול'ג ד"עו

  אלבלד אבנא תנועת – עבדו סחר
   חיפה-  י" חבר הנהגת מק-אורי וולטמן 

   חיפה-י "ק חבר הנהגת בנ-אור שי 
  י" חבר הועד המרכזי של מק-קלמן אלטמן ' פרופ

  אלבלד אבנא תנועת – גנטוס' ורג'ג
  תעאיוש תנועת – שימחאי דלית
  חיפה – שלום-פעילת - הלר חדווה

   פעילה פמיניסטית–סיון אזולאי 
  חליסה שכונת ועד חבר – בר יואב

  
  


