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הקואליציה למען בוסתן כיאט

בוסתן כיאט
ומרכז המלאכות
המסורתיות
ואדי שיח ,חיפה
בסיוע:

החזון :מגן קסום ומתפורר למרכז קהילתי ואבן שואבת לתיירות מקומית ובינלאומית
בפתחת ואדי שיח ,בין שלוחת כרמליה לשלוחת כבביר ,חבוי בוסתן כיאט ,גן תענוגות
שנבנה בראשית המאה ה '20-על ידי עזיז כיאט ,מהבולטים בערבי חיפה.
הבוסתן משתרע על פני כ 6.5-דונם של טרסות אבן ובטון ,נווה מדבר וגן נעלם של עצי
פרי ,מפלים ותעלות מים.
טיול במורד ואדי שיח ,מסלול הליכה של כשעה ממרכז הכרמל ,הוא חוויה נדירה של
מפגש בין עיר וטבע ,היסטוריה רחוקה וקרובה ,כשהבוסתן מהווה נקודת שיא בסיומו.

כיום עומד הבוסתן
מוזנח ומתפורר ,טרסות
הבטון סדוקות
ומתמוטטות בחלקן.
'הקואליציה למען בוסתן
התארגנות
כיאט',
ספונטנית של אירגוני
סביבה ,פעילי קהילה
ותושבים ,התאגדה סביב
מטרה משותפת לקדם
את שימורו ושיקומו של
הבוסתן ,והפיכתו לגן
ייחודי לרווחת הציבור
החיפאי.
חזונה של הקואליציה הוא לשקם את בוסתן כיאט בהשתתפות הציבור והקהילה באמצעות
המרכז החינוכי-קהילתי למלאכות מסורתיות שיוקם במקום .פעילותו תיסוב סביב שיקום
הבוסתן בעזרת הציבור ,באמצעות סדנאות שונות שיציע ויפעיל מרכז המלאכות
המסורתיות :בניית טרסות ,גינון ,חקלאות אקולוגית וכדומה.
בוסתן כיאט המשוקם ומרכז המלאכות המסורתיות שיופעל בו ישמשו מנוף לשימור וחיזוק
ואדי שיח כולו ,ויציעו אתר לפעילות שוקקת של חינוך ,תרבות ,קהילה ותיירות בת-קיימא.
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בוסתן כיאט -פנינה נופית ייחודית
שזור במפלי מים ,מזרקות ,בריכות ותעלות על פי מסורת הגנים המוסלמיים ,מספר
הבוסתן את סיפורה של חיפה בימי המנדט כעיר משגשגת וקוסמופוליטית.
הטיול במורד ואדי שיח ,מסלול הליכה של כשעה וחצי ,במהלכם עובר המטייל
ממרכזו הסואן של הכרמל ,דרך שרידיה הארכיאולוגיים של הכנסייה הכרמליטית
מהמאה ה ,13-ואל הטבע הפראי והעשיר של הואדי.
בסיומו של המסלול מתגלה הבוסתן כפנינה נדירה ,הפתעה.
יופיו של הבוסתן ,ערכי הטבע
והמורשת הגלומים בו ,והאווירה
המיוחדת השורה עליו הופכים
אותו
תיירותית
לאטרקציה
ייחודית בנוף הישראלי.

בוסתן כיאט כיום
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הבעיה :הבוסתן בסכנת הכחדה

כיום עומד הבוסתן מוזנח ומתפורר ,טרסות הבטון סדוקות ומתמוטטות בחלקן.
שנים של חוסר תחזוקה נתנו בו את אותותיהן ,ואט אט הוא נכנע לפגעי מזג האויר והזמן.
עיריית חיפה ,שבבעלותה נמצא הבוסתן מאז שנות ה ,'70-הציבה לה למטרה את קידום
ושימור מסורת החיים משותפים והמירקם הרב תרבותי בעיר ,וכללה את הבוסתן
ברשימת האתרים לשימור בתחומי העיר חיפה .עם זאת ,למרות ההתדרדרות במצבו של
הבוסתן ,טרם המציאה העירייה את המשאבים לתחזוקתו שוטפת ושיקומו.
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בוסתן כיאט בשנת  , 2009צולם ע"י יעל סיון-גייסט ורות ליברטי-שלו

בשנים האחרונות הואץ קצב ההתמוטטות של הטרסות העליונות ,ואם לא
תינקט פעולה מיידית לחיזוקן וייצובן ,ייהרס הבוסתן כולו ללא תקנה.

האתגר :שמירה על רוח המקום
קסמו של בוסתן כיאט נשען במידה רבה על אופיו הפראי של המקום ,ועל היותו
סוג שונה וייחודי של גן עירוני ,שלב ביניים בין הטבע הפראי של ואדי שיח לבין
הנוף המתורבת של העיר.
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האתגר המרכזי העומד בפני הקואליציה הוא עצירת תהליך ההתפוררות
והבלייה בבוסתן ושיקומו תוך שמירה על רוח המקום ,על המרקם הסדוק,
החינני והמרושל שמשרה על הבוסתן את אוירת הגן הנעול הקיימת בו.
בחזוננו מופיע הבוסתן המשוקם כגן חופשי ,פראי ,שונה מהגנים הציבוריים
המדושאים המקובלים כגנים עירוניים.

היסטוריה של פעילות אמנותית בבוסתן
איכויותיו הנדירות של
בוסתן כיאט הציתו במשך
שנים את דמיונם של
אמנים ,צלמים ,אדריכלים
ואדריכלי נוף ידועים.
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בשנות ה '70-וה 80-פעלו
לשיקומו האמן יצחק
דנציגר ואחריו הפסל
מיכה אולמן עם קבוצות
סטודנטים מהטכניון.
למעלה :סטודנטים מהטכניון עובדים
בבוסתן כיאט ,שנות ה.'80-
)באדיבות דוד רנוב(

בוסתן כיאט משנות ה , '70-צולם ע"י דרורה שפיץ בסיור עם יצחק דנציגר

פעילות הקואליציה למען בוסתן כיאט
הקואליציה למען בוסתן כיאט הוקמה בדצמבר  2006בעקבות שבע שנים של
פעילות אזרחית של קבוצות ויחידים בתחזוקתו ושימורו של הבוסתן.
פעילות הקואליציה מתמקדת בגיבוש חזון לגבי אופן שימורו של המקום ,בקידום
תהליך השימור והסדרת הבטיחות בבוסתן מול עיריית חיפה ,וגיוס משאבים
לביצוע התכנון והשימור.
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חברי הקואליציה בישיבות עבודה בבוסתן2009 ,

עוד פועלת הקואליציה להעלאת הבוסתן על סדר היום הציבורי באמצעות עידוד יוזמות
אזרחיות וקהילתיות לפעילות במקום ,וקידום פעילויות חינוכיות עם בני נוער בנושאי סביבה.
קואליציה שותפים ארגונים ותושבים מתחומי עיסוק מגוונים.

ההזדמנות :פיתוח הבוסתן כמרכז קהילתי :המרכז למלאכות מסורתיות
חזונה של הקואליציה הוא להפעיל בבוסתן כיאט מרכז
חינוכי-קהילתי :המרכז למלאכות מסורתיות ,אשר
יעסוק בהוראת טכנולוגיות בנייה וחקלאות מסורתיות.
המרכז יפתח ערוץ לשילוב אוכלוסיה מקומית בעשייה
הציבורית :מלאכת השיקום תבוצע בעזרת הציבור,
באמצעות סדנאות המלאכות המסורתיות שיתקיימו
במרכז.
בחזוננו ,הבוסתן איננו 'מוצר' כדוגמת גן עירוני ,אלא
תהליך בעל ערכים חברתיים וסביבתיים ברורים,
המעודד פעילות קהילתית ארוכת טווח ,כל זאת
בעלות מינימלית לקופה הציבורית.
משמעות הדבר היא שהבוסתן ימצא בשיקום מתמיד
ומתמשך ,שאינו מכוון לנקודת סיום בה הבוסתן "מוכן"
או "גמור" .הפעילות הציבורית הרציפה בבוסתן תבטיח
את הקשר הבלתי אמצעי בינו לבין הקהילה המקומית.
מוסיקה עתיקה )להקת מודוס ויונדי( בבריכה הריקה

מופע אקרובטיקה )מיכאל אקרובטיקה אוירית(

במאי  2009אירגנה הקואליציה למען בוסתן כיאט אירוע "חגיגת אביב" בבוסתן.
קהל רב ומגוון השתתף בשלל ההופעות והסדנאות שהתקיימו במקום לאורך יום שבת
שמשי ,והוכיח את הפוטנציאל הרב הטמון במקום.
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מרכז המלאכות המסורתיות:

הפעילות הצפויה
בבוסתן כיאט לאחר
שיקום ראשוני:
איזור פיקניקים ופנאי
גינון קהילתי
איזור לטיפול גנני /נופי
סדנאות מלאכות מסורתיות
בריכות
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אומדני עלויות:
שלב ב' :הקמת ותפעול מרכז המלאכות המסורתיות
) 3שנים ראשונות(

שלב א' :הסדרת הבטיחות בבוסתן
בשלב א' יבוצעו העבודות ההכרחיות
להסדרת בעיות הבטיחות הבוערות במקום,
על מנת לאפשר קיום פעילות עם ציבורים
שונים.

בשלב ב' יבוצע שיקום הבוסתן בעזרת הציבור ,באמצעות
הסדנאות השונות שיציע ויפעיל מרכז המלאכות המסורתיות:
בניית טרסות ,גינון ,חקלאות וכו'.

עבודה

עלות

עבודה

עלות לשנה

הערות

תיק תיעוד
פעילות רכז
גדרות  +מעקות
כיבוי אש
ייצוב הטרסות
שיקום ראשוני לבניין
שירותים ביולוגיים
ברזיות לשתיה
הסדרת החניה
סכום ביניים
 40%תכנון ,בצ"מ,

₪ 60,000
₪ 50,000
₪ 200,000
₪ 80,000
₪ 100,000
₪ 80,000
₪ 100,000
₪ 20,000
₪ 20,000
₪ 710,000
₪ 284,000

כוח אדם קבוע

₪ 215,000

משרה וחצי
למנהל ורכז

מדריכים
יומיים

₪ 140,000

כ 200-ימי
הדרכה בשנה

תחזוקה
שוטפת
וחומרים

₪ 60,000

עבודה וחומרי
גלם

ציוד משרדי

₪ 12,000

עלות תפעולית

₪ 24,000

בלתי צפוי
מראש 10%

₪ 45,000

סה"כ

₪ 994,000

תקורה

סה"כ
•
•

חשבונות

₪ 496,000

התחשיב לשנת פעילות אחת ,יש צורך בתקציב ל 3-שנים.
לאחר תקופת הרצה של  3שנים צפוי כי למרכז יהיו
הכנסות עצמיות.
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העתיד -הבוסתן שוקק חיים

הקואליציה צופה ומקדמת בברכה מגוון
עשיר של פעילויות עתידיות בבוסתן כיאט:

פעילות פנאי :פיקניקים ,פעילות חלקית
של בית קפה קטן ,וכו'(
פעילויות תרבות :קונצרטים ,תערוכות,
ערבי שירה ,סדנאות ועוד.
סדנאות גינון קהילתי
סדנאות שימור ושיחזור.
סדנאות הבנייה והחקלאות השונות ינחילו את
מיומנויות העבר לציבור חדש וצעיר ,מתוך
מטרה להחיות מחדש את טכנולוגיות החקלאות
והבנייה המסורתיות.
בתהליך הלימוד ישתתפו התלמידים באופן פעיל
בשיקומו המתמשך של בוסתן כיאט וואדי שיח.
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בעידן הטכנולוגי והגלובלי בו אנו חיים,
הולך ונעלם הידע ,שהיה בעבר נחלת
רבים ,הקשור בטיפול בחקלאות בקנה
מידה קטן ובטבע הסובב אותנו.
מרכז המלאכות המסורתיות ופעילות
הסדנאות והתרבות שיציע ישמשו מנוף
לשימור וחיזוק ואדי שיח כולו כתא
שטח פתוח ,יקדמו את שימורו של
בוסתן כיאט ,ואת השתקמות סביבתו
הפיסית והחברתית כאחד.

כל הזכויות שמורות לקואליציה למען בוסתן כיאט
נובמבר 2010

כתיבה:

אדריכלית רות ליברטי-שלו

עריכה:

אדריכלית יעל סיון-גייסט ,המועצה
לשימור אתרים
מרגנית אופיר -גוטלר  ,שתי"ל

עריכה גרפית :רות ליברטי-שלו
צילומים :דרורה שפיץ ,דוד מאסטרו ,עדו
גרומר ,ברק טפר ,אייל פרידלנדר,
יעל סיון-גייסט ,רות ליברטי-שלו,
אבנר כהן.
אומדנים :המועצה לשימור אתרים
תיק זה הוכן בתמיכתה הנדיבה של קרן של"י )שורשים לסביבה ירוקה(
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