
  הודעה לעיתונות

   הועד הציבורי להגנת זכות הדיור מזהיר-בפגישת חרום בחליסה 
  כנית לפינוי משפחות דיירים מוגנים בחליסה ולהכנסת מתנחלים בבתיהםהת

  סכנה לציבור החיפאי וליחסים בין יהודים וערבים בעיר
  

ירות מוגנת במבנים  משפחות המתגוררות בשכ20-בשכונת חליסה ידועה מזה מספר שנים בעייתן של כ
מזה מספר שנים מנהל היזם אברהם גלנטי מסע משפטי נגד הדיירים . שהבעלות עליהם אינה ברורה

לוותר על זכותם לדיירות " הסכימו"שבעקבותיו הוצאו צווי פינוי נגד חלק מהמשפחות בעוד שדיירים אחרים 
  .מוגנת ולהפוך לדיירים בשכר חודשי ללא זכויות

רישום זה אף אושר ללא ". מינהל מקרקעי ישראל"שבמחלוקת רשומות ברובן בבעלות יצויין שהדירות 
 המליץ המינהל למר גלנטי לבקש רשות להארכת מועד 2004בשנת . התנגדות במסגרת הסדר הקרקעות

במקום לקיים את חובתו ולהכיר ، למרות זאת. אך ככל הידוע לנו עד היום לא הוגש עירעור זה، עירעור
  . לקח המינהל צד לטובת גלנטי בתביעות הפינוי נגד הדיירים، בדיירים

סגרו את שכונת ، חלק מהם רעולי פנים، מאות שוטרים. בפברואר השנה התקיים פינוי אלים של משפחה אחת
כל . היכו בהם ועצרו אותם ללא אזהרה וללא סיבה، השוטרים תקפו את בני המשפחה. חליסה מכל הכיוונים
הכולל אנשי ציבור ، "הועד הציבורי להגנת זכות הדיור בחליסה"בעקבות הפינוי הוקם . חפצי הבית נלקחו

  .ערבים ויהודים، ופעילים משכונת חליסה ומכל חיפה

כולל קניית הבתים על ، והציע הצעות שונות، יע לפיתרון מוסכםהועד הציבורי פתח במשא ומתן במטרה להג
، החזרת הדיירים למעמד של דיירים מוגנים תוך תשלום כל החוב، )באם תובהר שאלת הבעלות(ידי הדיירים 

לאחרונה הודיע מר גלנטי כי אינו מעוניין בפיתרון מוסכם וכי בכוונתו לערוך . או מינוי מגשר בין הצדדים
מעבר לכך הוא הודיע שמיד אם הפינוי יאוכלסו הדירות על ידי . י קרוב נגד מספר משפחותמבצע פינו

  .מתנחלים כדי למנוע את חזרת המפונים לבתיהם
מדובר בניצול ציני של הבעיה היהודית ערבית . אין צורך להסביר את הרגישות והנפיצות של תוכנית זו

מתגוררים יהודים וערבים זה לצד ، כמו בכל חיפה،  חליסהכידוע לכולנו בשכונת. במטרה לגרוף רווח כלכלי
הכנסת קבוצת מתנחלים בבתי משפחות ערביות שיפונו תיצור מוקד חיכוך ועויינות שיסכן את היחסים בין . זה

  .ערבים ויהודים בשכונה ובעיר כולה

 ביולי השתתפו נציגי המשפחות 8-בפגישת חרום שנערכה בחליסה ביום רביעי ה
. יהודים וערבים، תושבים ופעילים מהשכונה ואנשי ציבור מחיפה، פינוישבסכנת 

המתכנסים . המתכנסים החליטו על עריכת מסע ציבורי דחוף כדי להתריע מפני הסכנה
ולדרוש את ، כולל ראש העיר، החליטו על פניה דחופה לכל הגופים האחראים בחיפה
נוע יצירת נקודת חיכוך שתהיה התערבותם המהירה כדי למנוע התנגשות אלימה וכדי למ

  .אסון לדורות
 


