החברה הכלכלית לחיפה:
מובידים את העיר למאה ה21-

פרויקטים רחבי היקף ,ובראשם הקמת פארק מדעי החיים ,משנים ללא הכר את העיר חיפה .אור שחף,
מנכ״ל החברה הכלכלית לחיפה ,מספר על החידושים בהווה ועל התוכניות לעתיד  //שחר בן־פורת

ףיך אז הקמתה בשנת  ,1972פו
ל עלת החברה הכלכלית לחי
פה בייזום בפיתוח ובהקמה
של פרויקטים כלכליים רחבי היקף.
החברה נמצאת בבעלותה המלאה
של עיריית חיפה ,וכל פעילותה נע
שית במטרה להביא לשיפור ברווחת
העיר ותושביה ,תוך שהיא מגשי
מה את מדיניות ראש העיר ומועצת
העירייה.
פעילות החברה לאורך השנים
התפרסה על פני תחומים רבים,
מספר אור שחף ,מנכ״ל החברה
הכלכלית לחיפה ,כולל היי-טק ,ביו-
טק ,תיירות ,ספורט ופנאי ,אנרגיות
חלופיות ועוד .אחד הפרויקטים
הגדולים עליהם חתומה החברה
הוא פארק מת״מ ,הנמצא בכניסה
הדרומית של העיר" .הפארק מש
תרע על פני יותר מ 250-דונם והוא
כולל משרדים ברמת בנייה גבוהה
ביותר .בפארק פועלות מעל  50חב
רות היי-טק מרחבי העולם ,ביניהן
מיקרוסופט ,גוגל ,אינטל ,אלביט,
אפל ופיליפס .יותר מ 10,000-עו
בדים מועסקים בשטחי
הפארק ,שהפך מאז
נפתח לפני כ 40-שנה,
למודל לחיקוי למרכזי
היי-טק בארץ ובעולם".
לפני כ 20-שנה נכנסה
חברת גב ים כשותף
אסטרטגי בפארק ,והיא
מנהלת אותו מאז בהצ
לחה רבה.

□פורט□ ,ביבה והיי-טק
פארק מת״מ אינו הפרויקט הג
דול היחיד של החברה הכלכלית.
לאחרונה נפתח בחיפה אצטדיון סמי
עופר ,פרויקט שהחברה הכלכלית
היתה אחראית לביצוע שלו בתהליך
שנמשך קרוב לעשור .כיום זהו מרכז
הספורט המודרני והחדיש ביותר
בישראל ,עם מעל  30,000מקומות
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ישיבה מקורים ,אשר נבנה בהתאם
לתקני  ,fifa-1; UEFAוהוא מדורג
בקטגוריה  4בדירוג האצטדיונים של
 .uefaמאז שנפתח האצטדיון הוא
אירח משחקים של ליגת האלופות,
נבחרת ישראל וליגת על" .בעתיד
הקרוב יש כוונה להפוך את מתחם
האיצטדיון למרכז ספו
רט ובידור לכל המשפ
חה ,שיעבוד בכל ימות
השבוע ולא רק בזמן
משחקי כדורגל" ,מספר
שחף.
החברה הכלכלית
מחזיקה ב״היי סנטר",
טכנולוגית
חממה
אוךטוזף המשקיעה בחברות
סטארט-אפ בשלבים
שונים בתהליך ההתפתחות שלהן.
במסגרת החממה נהנות החברות
משירותי ייעוץ ותמיכה ,ובמקביל
הן מסייעות ליצור מקומות עבודה
חדשים התומכים בפיתוח הכלכלי
של העיר ,בימים אלו מגבירה החב
רה את ההשקעות שלה ביזמות טכ
נולוגית דרך החממה ,במטרה לפתח
את פעילות ההיי-טק בעיר.

בשנים האחרונות השקיעה הח
ברה הכלכלית במקביל בפרויקטים
בתחום איכות הסביבה ,מתוך הכרה
בחשיבות התחום .אחד הפרויקטים
הבולטים כלל הקמת מערכות סו־
לאריות לייצור חשמל על  15גגות
של בתי ספר ומבני ציבור בעיר.

הדבר הבא :מדעי החיים
הפרויקט המרכזי עליו עמלה
בתקופה זו החברה הכלכלית לחיפה
הוא הקמתו של פארק מדעי החיים,
"תוחלת החיים בישראל הולכת
ועולה אבל איכות החיים ,בעיקר
בגילאים המבוגרים ,לא משתפרת
באותו הקצב" ,מסביר שחף את
הרקע להקמת הפארק" .לאור זאת,
תחום מדעי החיים יהיה הדבר הבא
בעולם המדע וראש העיר קיבל הח
לטה להפוך את חיפה לבירת מדעי
החיים של ישראל".
במסגרת החלטה זו עובדת החב
רה הכלכלית בימים אלו על הקמתו
של פארק מיוחד ,שישתרע על פני
 85אלף מ״ר ,השוכן גם הוא בכ
ניסה הדרומית של העיר .הפארק,
שהקמתו נעשית בשיתוף חברת

"מבנה" ,יכלול משרדים ומעבדות
ברמה הגבוהה ביותר" .חיפה מש
לבת מוסדות אקדמיה ברמה בינ
לאומית ,שלושה בתי חולים בעלי
שם ,ומגוון רחב של חברות היי-טק
וסטארט אפ .האפשרות לזרימת
מידע בין הגופים השונים יוצרת
׳אקו-סיסטם׳ שהוא אחד היתרו
נות המשמעותיים שיעמדו לרשות
חברות שיפעלו בתחומי הפארק".
נכון להיום ,בניית הבניין הראשון
עומדת לפני סיום ,וישנן כבר מספר
חברות שסיכמו על כניסה לפארק.
"מדובר בהשקעה חסרת תקדים של
העירייה דרך החברה הכלכלית".

מחברים את העיר לים
החברה הכלכלית שוקדת בי
מים אלו על תוכניות לעתיד .אחד
הפרויקטים המסקרנים ביותר יהיה
פיתוח חזית הים העירונית ,כלומר
חיבור קו החוף עם העיר עצמה,
מהלך שישנה את פני העיר כולה.
"אין ספק שגם הפרויקט הזה ינוהל
בהצלחה" ,אומר שחף" ,ויהווה אבן
דרך חשובה בהתפתחות של חיפה
בשנים הבאות".

